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‘eenvouding open en dicht op locatie ‘
Bedieningscomponenten
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B&G drukknopschakelaar
Met de B&G drukknopschakelaar kan iedereen de 
poort of slagboom eenvoudig openen en sluiten. 
Met de middelste knop kan de actie worden 
afgebroken. We installeren de eenvoudige 
kunststof schakelaar doorgaans bij de poort. Het is 
mogelijk om elders een tweede schakelaar te 
plaatsen voor bediening op afstand. Hiervoor is 
geen verdeelkast nodig.

Voor het op locatie openen en sluiten  van uw elektronisch aangedreven schuifpoorten 
en slagbomen heeft B&G Hekwerk verschillende gebruiksvriendelijke bedienings-
componenten. In dit productblad lichten we ze kort toe. 

B&G pincodetableau
Dankzij het B&G pincodetableau hebben alleen zij 
die beschikken over de juiste pincode controle 
over uw poorten en slagbomen. Door regelmatig 
de cijfercode te vernieuwen, waarborgt u de 
veiligheid. Het tableau is robuust uitgevoerd en is 
bijzonder vandaalbestendig.



 Pincode tableau   
 
 Voeding 12Vac/dc of 24Vac/dc 
 Maximale belasting relais 2A 
 Afmeting (mm) 135x58x26 (hxbxd) 
 Regelbare openingstijd 0-99 seconden 
 Regelbare alarmtijd 0 - 3 minuten
 Lengte code 4 - 8 cijfers 
 Aantal gebruikers 2000 
 Waterdichtheid IP68 
 Behuizing Anti-vandaal detectie bij demontage 
 Werkingstemperatuur -20 tot 60 graden C 
   
 Drukknopschakelaar
   
 Bedieningsmogelijkheden (continu) open, dicht, stop of Let op: bij dodemans-bediening
  dodemansbediening wordt de stopknop niet aangesloten
 
 Afmeting (mm) 152x69x65 (lxbxd)  
 Behuizing Kunststof, opbouw  

 Sleutelschakelaar 
 
 Behuizing Inbouw 
 Mechanische beveiliging Ja 
 Moment contact 2 zijden 
 Cilinder type Europrofiel  
 Stoptoets Ja 
 Maximale belasting 16A  

B&G sleutelschakelaar
De B&G sleutelschakelaar is ideaal om zonder 
toezicht de toegang te beheren. Alleen mensen 
met een sleutel hebben toegang tot uw terrein. 
Door de sleutel links- of rechtsom te draaien, opent 
en sluit u de poort of slagboom. Om de actie te 
onderbreken is de schakelaar voorzien van een 
stopkop. 
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