
serie
Bedieningscomponenten

Telefoonopener Apache 700XR mini                    

Voedingsspanning                   5-24Vdc
Frequentie                                  2G Quadband
Aantal nummers                       2.000
Relaisuitgang                             1 
Schakeltijd relais                       1-60 sec
Programmeren via                   SMS of IP
 
Voor schuifpoort, draaipoort, slagboom,  tourniquet en 
SpeedGate

Met bedieningscomponenten maakt u de toegang via draaipoort, schuifpoort en slagboom 
nog efficienter en bovendien veiliger. B&G heeft in haar assortiment een aantal aanvullende 
bedieningscomponenten. We lichten ze in dit productblad kort even toe. 

 

toepassingen
draaipoorten
schuifpoorten
slagbomen
Speedgates 
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‘veiligheid en gebruiksgemak’

Bedieningscomponenten
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Telefoonopener
Met de B&G telefoonopener kunt u al uw poorten, 
slagbomen, deuren en tourniquets bedienen via uw 
mobiele telefoon. U opent de toegang door - zonder 
gesprekskosten - in te bellen op een ontvanger. Dat kan 
ook op grote afstand. Uw hoeft zelf niet op locatie 
aanwezig te zijn. U kunt zoveel poorten besturen als u 
wilt en u kunt uw medewerkers of relaties autoriseren.   
Voor het gebruik van de telefoonoper heeft u nodig: een 
GSM met nummerweergave en een SIM-kaart waarmee 
u kunt bellen en SMS’en (geen prepaid). SIM-kaart met 3 
maanden tegoed wordt meegeleverd.  

Afstandbediening: openen en sluiten zonder 
uitstappen
Met de B&G afstandbediening opent en sluit u uw poort 
of slagboom zonder dat u hoeft uit te stappen. Bediening 
op afstand dus. Vanuit uw voertuig stuurt u met de 
handzender een signaal naar de ontvanger die aan de 
poort of slagboom gekoppeld is. Met de 4-kanaals 
handzender kunt u tot 4 verschillende toegangen 
bedienen.  

Afstandbediening                 

Basisset                                        4-kanaals handzender
Losse onderdelen                     batterij: type CR2032
Zender                                          4 kanalen
                                                        reikwijdte 15 meter 
                                                        (zonder obstakels)
Ontvanger                                   2 kanalen  
Interne antenne                         draadantenne
Buiten antenne                          optie

Voor schuifpoort, draaipoort, slagboom en SpeedGate



Bedieningscomponenten
voor draaipoorten, schuifpoorten en slagbomen

Drukknopschakelaar                 

Bedieningsmogelijkheden   (continu) open
                                                       dicht
                                                       stop
                                                       dodemansbediening
Afmeting mm                           152 x 69 x 65 (lxbxd) 
Behuizing                                   kunststof, opbouw
Let op: bij dodemansbediening wordt stopknop niet aangesloten

Voor schuifpoort en slagboom

Codetableau                

Voeding                                        12 - 28Vac/dc
Max. belasting relais                 2A
Afmeting mm                             134 x 55,5 x 21 (hxbxd)                                                     
Regelbare openingstijd           0 - 300 seconden
Aantal gebruikers                      999
Waterdichtheid                           IP66
Behuizing                                     Anti-vandaal
Werkingstemperatuur             -40 tot +60 graden

Voor schuifpoort , draaipoort, slagboom en SpeedGate
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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.  

B&G codetableau
Dankzij het B&G codetableau hebben alleen zij die 
beschikken over de juiste code 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. 

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. 

B&G drukknopschakelaar                                           B&G pincodetableau                                         B&G sleutelschakelaar

Sleutelschakelaar               

Behuizing                                    inbouw
Mechanische beveiliging       ja
Moment contact                       2 zijden
Cilinder type                               Europrofiel 
Maximale belasting                 16A

Voor schuifpoort, draaipoort, slagboom en SpeedGate


