VEILIGHEIDSSENSOREN
& ACCESSOIRES
voor poortinstallaties
Verkoop uitsluitend aan commerciële vakbedrijven

Sensoric
Fotocelsystemen

Poorten veilig bewegen

OVER ONS

Witt Sensoric GmbH
De specialist in veiligheidssensoren voor poortinstallaties

Onze vakkundigheid
Witt Sensoric GmbH Berlin heeft zich sinds de oprichting in 1993 gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
veiligheidssensoren en accessoires voor de poortindustrie.
Dankzij onze prestaties op het gebied van opto-elektronische ontwikkeling, mechanische constructie en productie - ook
in grote series - leveren wij componenten aan vrijwel alle belangrijke Europese poortproducenten.
Onze jarenlange ervaring komt tot uitdrukking in het zeer omvangrijke, normconforme
productaanbod van veiligheidssensoren en accessoires.
Steeds weer stellen we ook nieuwe technische normen. Dat blijkt wel uit onze diverse
industriële eigendomsrechten in de vorm van patenten en gebruiksmodellen.
„Dankzij de vele innovaties die we in de afgelopen decennia in de poortbranche hebben
gerealiseerd, kunnen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien."
Jörg Brech
Uitvoerend directeur

Lidmaatschappen
Onze focus op de deur- en poortindustrie komt ook tot uitdrukking in ons lidmaatschap van de betreffende belangrijke
brancheverenigingen. Dankzij deze lidmaatschappen zijn wij actief betrokken bij alle brancherevelante randvoorwaarden,
zoals normeringen, informatie over wettelijke voorschriften en het opstellen van brancheaanbevelingen.

www.bast-online.de
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www.bvt-tore.de

OVER ONS

Made in Germany
Witt Sensoric GmbH is nauw verbonden met de hoofdstad van Duitsland. Wij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen onze
producten in Berlijn. Ook alle belangrijke toeleveranciers hebben hun productielocatie in de nabije omgeving van onze
hoofdvestiging. Dit biedt ons directe toegang tot alle relevante productiestappen.
„Made in Germany“, voor u een hoge kwaliteitsgarantie, voor ons een onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

Ontwikkeling van elektronica en software,
eigen EMC-laboratorium en klimaattestruimte

Ontwikkeling van meetinstrumenten voor de
kwaliteitsgarantie van de productie

3D-constructie voor de mechanische
componenten en injectiematrijzen

Eén van de 5 ultramoderne assemblagelijnen
met geïntegreerd optisch cameratoezicht

Visuele controle ter garantie van de kwaliteit
van de geassembleerde componenten

Kabelsamenstelling en stekkerfabricage

Sensormontage met kwaliteitstest

volautomatisch gieten van sensoren met
2-componenten-verbindingen

Productaanduiding door middel van ultramodern laseropschrift
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NORMEN

De belangrijkste poortnormen
Poortinstallaties moeten conform EN 13241 zijn uitgevoerd. Niet alleen de fabrikanten,
maar ook de onderhoudsorganisaties zijn verplicht tot naleving van de normatieve voorschriften.
Onze producten die als veiligheidsvoorzieningen voor poortinstallaties worden gebruikt, bijv.
als sluitkantbeveiliging, intrekbeveiliging, foto-elektrische beveiliging of voorlopende sluitkantbeveiliging, moeten voldoen aan EN 12978.
Hieronder vindt u een grafische weergave van de onderlinge samenhangen en afhankelijkheden van wetten, richtlijnen, verordeningen en normen.

EMC-wet

Wet inzake
bouwproducten

EMC-richtlijn

Richtlijn en/of
Verordening bouwproducten

EMV-stoorbestendigheid
en -stooruitzending
EN 61000-6-2/3

Productnorm industriële en
commerciële garagedeuren
en - poorten
EN 13241-1

Mechanische aspecten
EN 12604/12605

Gebruiksveiligheid
EN 12445/12453

Windbelasting
EN 12424/12444
Waterdichtheid
EN 12425/12489
Luchtdoorlatendheid
EN 12426/12427
Warmteweerstand
EN 12428
Terminologie
EN 12433-1/2
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Aandrijvingen
EN 60335-2-95/103

NORMEN

Wet inzake apparatuuren productveiligheid

Machinerichtlijn

Inbouw en gebruik
EN 12635

Veiligheidsvoorzieningen
EN 12978

Functionele veiligheid
ISO 13849
(voorheen EN 954)

Opto-elektronische
veiligheidsvoorzieningen
IEC 61496-2

Drukgevoelige
veiligheidsvoorzieningen
EN 1760
© Witt Sensoric GmbH 2013
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ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG/ASR A 1.7

Uitleg van de pictogrammen

Sluitkantbeveiligingen

Reflecterende fotocel

Voorlopende sluitkantbeveiligingen

Eenrichtingsfotocel

Intrekbeveiligingen

Trekstangdetectie

Intrekbeveiligingen
Aanbeveling voor montage

Lichtsignaalbesturing

veiligheidsdetector FOCUS-CONTROL
voor FOCUS-sensoren

Lusdetectors
voor 1 lus

veiligheidsdetector FOCUS-CONTROL
voor FOCUS-sensoren

Lusdetectors
voor 1 lus

Foto-elektrische beveiligingen

Lusdetectors
voor 2 lussen

VEILIGHEIDSDETECTORS
voor sluitkantbeveiligingen

Lusdetectors
voor 2 lussen

Accessoires
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SLUITKANTBEVEILIGINGEN
TOEPASSING

LOW-POWER-SIGNAL

Het LOW-POWER-SIGNAL is een sluitkant- optisch systeem
beveiliging van de 3e generatie. In dit product Het nieuwe optische systeem maakt aanzienlijk
hebben wij onze jarenlange ervaring met opti- grotere poortbreedtes mogelijk en meer schakelsche sluitkantbeveiligingen in combinatie met de mogelijkheden bij dwarsbuigingen.
eisen van de markt innovatief geïmplementeerd.

Diagnosedisplay
Na het aansluiten van de bedrijfsspanning worden de componenten altijd gecontroleerd. De
kwaliteit blijkt uit het rubbermengsel, de poortbreedte, de doorbuiging, de verontreiniging, enz.
Het meetresultaat wordt weergegeven met een universeel inzetbaar
knippercode van 1 tot 3 impulsen.
Het LOW-POWER-SIGNAL wordt via de gepatenteerde “duo-switch-detectiemethode“ ingesteld op de spiraalkabel- of batterijmodus.
Dit gebeurt automatisch na registratie van de
aangesloten bedrijfsspanning. Dit resulteert in
LED knippert 1 keer = optimale omstandigheden
optimale eigenschappen voor de betreffende
gebruiksvoorwaarden.

LED knippert 2 keer = goede omstandigheden

Besturing

Bij 3 keer knipperen is de bedrijfsgrens bereikt.
Het rubberprofiel moet op beschadiging, en het
lichtkanaal op verontreiniging worden gecontroBij een directe aansluiting op de besturing
leerd.
Om de diagnose te herhalen moet de bedrijfs- door middel van een spiraalkabel, werkt het
spanning van de sluitkantbeveiliging kortstondig LOW-POWER-SIGNAL als een standaard sluitkantbeveiliging. Het systeem kan direct worden
worden onderbroken.
aangesloten op alle gangbare besturingen met
OSE-ingang.

Het LOW-POWER-SIGNAL stelt zich door middel van zijn gepatenteerde herkenningsmethode
automatisch in op de spiraalkabel- of radiomodus. Dankzij de innovatieve optiek zijn grote
poortbreedtes mogelijk. Bovendien stelt het systeem nieuwe normen bij de bestendigheid tegen
doorbuiging, bijv. bij windbelasting.

Z

Schakeltoestand
Het LOW-POWER-SIGNAL schakelt na de diagnose in de bedrijfsmodus. Bij onderbreking
van de lichtstraal gaat de gele LED aan.

universele sluitkantbeveiliging
geschikt voor radiomodule/spiraalkabel
diagnosedisplay
eenvoudige montage
OSE-uitgang

Spiraalkabel
Aansluitcontactdoos

LED knippert 3 keer = bedrijfsreserve bereikt

•
•
•
•
•

Besturing

O

Radio

OSE-signaal

Batterij

servicevriendelijk
Met het diagnosedisplay is het voor het eerst
mogelijk voor de monteur om de sluitkantbeveiliging en het rubberprofiel te beoordelen op
bedrijfsveiligheid.
Dankzij de weergave van de schakeltoestand
wordt het zoeken naar eventuele gebreken aanzienlijk vereenvoudigd.

Bij een door batterijen aangedreven transmissie- Technische gegevens
systeem wordt de low-power-modus automatisch Bedrijfsspanning
3...27 V DC
ingesteld. Het stroomverbruik neemt aanzienlijk Poortbreedte
1...12 m
af bij een lange batterijlevensduur.
Uitgang
OSE-signaal
Aanwijzingen
Zender-LED geel
Aansluiting
3 x 0,14 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld
Bijpassende accessoires
Veiligheidsdetectors Pagina 16
Aansluitcontactdozen Pagina 26
Rubberprofielen
Pagina 29
Aanslagnokken
Pagina 32
LOW-POWER-SIGNAL
zie Prijslijst 1.01

Artikelnummner

316397
Set bestaat uit:
Zender 1m vaste kabel met Molex-stekker,
ontvanger 10,5m vaste kabel met Molex-stekker
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SLUITKANTBEVEILIGINGEN
TOEPASSING

NOCON-ROLL

NOCON-SEC

De voorlopende optische sluitkantbeveiligingen
NOCON-ROLL en NOCON-SEC zijn eenvoudig te monteren en van bijkomende uitrusting
te voorzien. Dankzij de vóór het rubberprofiel
lopende lichtstraal kan een obstakel contactloos
worden gedetecteerd. Hierdoor resteert een grotere uitloopafstand van de poort en kan de benodigde sluitkracht aanzienlijk worden verlaagd.

•
•
•
•
•

voorlopende sluitkantbeveiliging
voor rolpoorten
verminderde sluitkracht
eenvoudige nadere uitrusting achteraf
OSE-uitgang

De NOCON-ROLL is een complete functionele
eenheid. Het systeem bestaat uit een behuizing
met een smalle aanslagnok voor roldeuren, inklapbaar sensorelement en LED-aanwijzingen
voor de schakeltoestand. De montage vindt eenvoudig plaats op de aanwezige C-rail. Door de
voorlopende lichtstraal wordt het obstakel eerder herkend en worden de sluitkrachten aanzienlijk lager. De NOCON-ROLL kan direct worden
aangesloten aan alle gangbare besturingen met
OSE-ingang.

Z

O

•
•
•
•
•

voorlopende sluitkantbeveiliging
voor afdelingsdeuren
verminderde sluitkracht
eenvoudige nadere uitrusting achteraf
OSE-uitgang

De NOCON-SEC is een complete functionele
eenheid. Het systeem bestaat uit een behuizing
met een brede aanslagnok voor afdelingsdeuren,
inklapbaar sensorelement en LED-aanwijzingen
voor de schakeltoestand. De montage vindt eenvoudig plaats op de aanwezige C-rail. Door de
voorlopende lichtstraal wordt het obstakel eerder herkend en worden de sluitkrachten aanzienlijk lager. De NOCON-SEC kan direct worden
aangesloten aan alle gangbare besturingen met
OSE-ingang.

Z

O

OSE-signaal

OSE-signaal

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...16 V DC
Poortbreedte
1...10m
Uitgang
OSE-signaal
Aanwijzingen
Zender-LED groen/rood
Ontvanger-LED groen
Aansluiting
3 x 0,14 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...16 V DC
Poortbreedte
1...10m
Uitgang
OSE-signaal
Aanwijzingen
Zender-LED groen/rood
Ontvanger-LED groen
Aansluiting
3 x 0,14 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Bijpassende accessoires
Veiligheidsdetectors Pagina 16
Aansluitcontactdozen Pagina 26
Rubberprofielen
Pagina 29

Bijpassende accessoires
Veiligheidsdetectors Pagina 16
Aansluitcontactdozen Pagina 26
Rubberprofielen
Pagina 29

Set NOCON-ROLL
zie prijslijst 1.02

Artikelnummner

316398
Set bestaat uit:
Zender 1m vaste kabel met Molex-stekker,
ontvanger 10,5m vaste kabel met Molex-stekker

Set NOCON-SEC
zie prijslijst 1.03

Artikelnummner

316399
Set bestaat uit:
Zender 1m vaste kabel met Molex-stekker,
ontvanger 10,5m vaste kabel met Molex-stekker
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INTREKBEVEILIGINGEN
TOEPASSING

TWIN-SAFE

TWIN-PRO

< 2500 mm

Fotocellen voor de intrekbeveiliging op poortinstallaties moeten voldoen aan EN 12978.
Poortinstallaties, die vanwege hun constructie het risico op 'gevaarlijk intrekken' met zich
meebrengen bij het openen (bijv. rolpoorten) of
bij poorthoogtes lager dan 2,5 m waarbij het
mogelijk is om in de gevarenzone van het wikkelmechanisme 'te grijpen' bij het OPENEN of
SLUITEN, moeten worden beveiligd.
Het veilig functioneren wordt getest met een
staaf met een diameter van max. 50 mm.

• potentiaalvrije relaisuitgang
• testingang
• op de voorzijde gerichte LED-uitlijning/
aanwijzing
• ongevoelig voor omgevingslicht

• OSE-signaaluitgang
• op de voorzijde gerichte LED-uitlijning/
aanwijzing
• ongevoelig voor omgevingslicht

De TWIN-SAFE heeft een voor intrekbeveiligingen speciaal design met een volledig bovenliggende optische eenheid, een uitlijnmogelijkheid
in alle richtingen met slechts één centrale bevestigingsschroef. De TWIN-SAFE beschikt over
een potentiaalvrij wisselcontact met testingang
en kan direct worden aangesloten op alle gangbare besturingen met testingang.

De TWIN-PRO heeft een voor intrekbeveiligingen speciaal design met een volledig bovenliggende optische eenheid, een uitlijnmogelijkheid
in alle richtingen met slechts één centrale bevestigingsschroef. De TWIN-PRO kan direct worden aangesloten op alle gangbare besturingen
met OSE-ingang.

Z

O

Z

O

Testingang

OSE-signaal

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
1...15m
Uitgang
Relais/testingang
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED groen/rood
Aansluiting
Zender: 3 x 0,25 mm²
Ontvanger: 5 x 0,25 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set TWIN-SAFE
zie prijslijst 2.01

Artikelnummner

314933
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, elk 13m vaste kabel,
twee bevestigingsbeugels V2A
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Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...15 V DC
Poortbreedte
1...15m
Uitgang
OSE-signaal
Aanwijzingen
Zender-LED groen/rood
Ontvanger-LED groen
Aansluiting
3 x 0,14 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set TWIN-PRO
zie prijslijst 2.02

Artikelnummner

316401
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, elk 13m vaste kabel,
twee bevestigingsbeugels V2A

INTREKBEVEILIGINGEN
INNO-SAFE

•
•
•
•
•

INNO-PRO

halfgeleideruitgang
testingang
LED-aanwijzing in het optische venster
hoogwaardige steekverbinding
ongevoelig voor omgevingslicht

• OSE-signaaluitgang
• LED-aanwijzing in het optische venster
• ongevoelig voor omgevingslicht

De INNO-SAFE heeft een zeer compacte vorm, De INNO-PRO heeft een zeer compacte vorm, waarwaardoor deze ook probleemloos in profielen of door deze ook probleemloos in profielen of panelen
panelen kan worden ingebouwd. De bedrijfsmodi kan worden gemonteerd. De LED-aanwijzingen
worden aangeduid door gekleurde LED's. De hoog- worden direct in het optische venster weergegeven.
waardige steekverbinding en de volledige inkapseling De hoogwaardige steekverbinding en de volledige instaan garant voor omgevingsstabiliteit. De kortsluitvas- kapseling staan garant voor omgevingsstabiliteit. De
te halfgeleideruitgang met testingang maakt directe in- INNO-PRO kan direct worden aangesloten op alle
bedrijfstelling bij de meeste poortbesturingen mogelijk. gangbare besturingen met OSE-ingang.

Z

O

Testingang

Z

Uitgang

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
1...10m
Uitgang
PNP-signaal/testingang
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED rood
Aansluiting
insteekbaar, M8 4-polig
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set INNO-SAFE
zie prijslijst 2.03

O

Artikelnummner

316402
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, incl. aansluitkabel S34G/5m
en S34G/15m

OSE-signaal

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
1...10m
Uitgang
OSE-signaal
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED rood
Aansluiting
3 x 0,14 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set INNO-PRO
zie prijslijst 2.04

Artikelnummner

316403
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, elk 13m vaste kabel
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INTREKBEVEILIGINGEN
TOEPASSING

FOCUS 100

FOCUS 110

De FOCUS-reeks bestaat uit miniatuursensoren,
die op de veiligheidsdetector FOCUS-CONTROL
worden aangesloten. Dit systeem kan worden
ingezet als intrekbeveiliging, sluitkantbeveiliging
of voorlopende sluitkantbeveiliging. Op één
detector kunnen maximaal 2 paar sensoren
worden aangesloten. Door een speciale evaluatiemethode is er geen onderlinge beïnvloeding
tussen de sensoren. Het verzorgen van de bedrading wordt vereenvoudigd dankzij het modulaire
aansluitsysteem. Voor het aanslaan van de stekkers is een geschikte krimptang nodig.
•
•
•
•
•

FOCU 100
FOCUS

instelbare frontmontage
2-kanaalsbedrijf mogelijk
geen onderlinge beïnvloeding
modulair aansluitsysteem
ongevoelig voor omgevingslicht

De FOCUS 100 is een sensor met kogelkop en
wordt direct in het paneelwerk van de poort met
slechts één schroef gemonteerd. Een uitlijning
van de fotocel in alle richtingen is zelfs in ingebouwde toestand mogelijk. De schakeltoestand
wordt weergegeven via een aan de voorzijde
gemonteerde LED. Inbedrijfstelling is alleen mogelijk met behulp van de FOCUS-CONTROL.
Voor alle gangbare poortbesturingen zijn uitgangsvarianten beschikbaar.
Z

O

• eenvoudige frontmontage
• 2-kanaalsbedrijf mogelijk
• ideale inbouw in de poort- en hekconstructie
• modulair aansluitsysteem
• ongevoelig voor omgevingslicht

De FOCUS 110 kan afhankelijk van de vorm van de
behuizing als intrek- of sluitkantbeveiliging worden gebruikt. Door de inbouw aan de voorzijde
is deze eenvoudig te monteren. De schakeltoestand wordt weergegeven via een aan de voorzijde gemonteerde LED. Inbedrijfstelling is alleen
mogelijk met behulp van de FOCUS-CONTROL. Voor alle gangbare poortbesturingen zijn
uitgangsvarianten beschikbaar.
Z

O
Modulaire stekker

Modulaire stekker

FOCU 110
FOCUS
Technische gegevens
Werking
Inbedrijfstelling
uitsluitend met de
FOCUS-CONTROL
Poortbreedte
0,2...10m
Aanwijzingen
Zender-LED rood
Aansluiting
Vaste kabel met
modulaire stekker
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set FOCUS 100
zie prijslijst 3.01
FOCU 200
FOCUS

Artikelnummner

316213
Set bestaat uit:
Zender 13m vaste kabel met modulaire stekker, ontvanger
13m vaste kabel met modulaire stekker, uitlijninstrument en
boorsjabloon
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Technische gegevens
Werking
Inbedrijfstelling
uitsluitend met de
FOCUS-CONTROL
Poortbreedte
0,2...10m
Aanwijzingen
Zender-LED rood
Aansluiting
Vaste kabel met
modulaire stekker
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set FOCUS 110
zie prijslijst 3.02

Artikelnummner

316404
Set bestaat uit:
Zender 13m vaste kabel met modulaire stekker, ontvanger 13m
vaste kabel met modulaire stekker

VOORLOPENDE SLUITKANTBEVEILIGINGEN
FOCUS 200

FOCUS-CONTROL

MONTAGEHANDLEIDING
De modulaire verbinding is een beproefd, voordelig stekkersysteem.
Hierdoor is eenvoudige montage en inbedrijfstelling van de fotocellen mogelijk.
1. De modulaire kabel
inkorten tot het gewenste formaat

• voorlopende sluitkantbeveiliging
• bescherming van een brede poort/hekrand
dankzij 2 stralen
• modulair aansluitsysteem
• ongevoelig voor omgevingslicht

•
•
•
•
•

2 paar veiligheidssensoren aansluitbaar
universele uitgangsvarianten
LED-aanwijzingen per kanaal
modulair aansluitsysteem
LAD 4 behuizing, IP66
2. 6mm van de isolatie
van de kabel
verwijderen

De FOCUS 200 is speciaal ontwikkeld voor
poorten met lage drempels en loopdeur. Vanwege de brede drempelconstructie, moeten de
binnen- en buitenranden steeds afzonderlijk worden beveiligd.
Met de FOCUS 200 kan dit zeer compact worden uitgevoerd.
Het systeem is uiterst ongevoelig voor omgevingslicht en zeer bestendig tegen EMC-storingen.

De sensoren van de FOCUS-serie worden aangesloten op de FOCUS-CONTROL.
Met een speciale multiplex-methode is inbedrijfstelling van maximaal 2 sensorparen mogelijk zonder onderlinge beïnvloeding. Als uitgangen zijn de OSE- of de relaisuitgang beschikbaar
voor eenvoudige aansluiting op vrijwel alle
poortbesturingen. De afmetingen van de behuizing vindt u bij LAD 4 op pagina 29.
3. Kabel in de weergegeven kleurvolgorde invoegen in de juist gepositioneerde stekker.
Z1

Z

O

CONTROL
Relais

O1

Z2

FOCUSsensoren

O2

Modulaire
stekker

1 zwart
2 rood

Modulaire stekker

3 groen
4 geel

Bovenste vergrendeling

Testingang

Z1

CONTROL
OSE

O1

Z2

FOCUSsensoren

4. Kabel en stekker
aansluiten op C4 en
knijpen. Klaar!

O2

Modulaire
stekker

OSE-uitgang

Technische gegevens
Werking
Inbedrijfstelling
uitsluitend met de
FOCUS-CONTROL
Poortbreedte
0,2...10m
Aansluiting
Vaste kabel met
modulaire stekker
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Uitgang
Relais/testingang
of OSE-signaal
Aanwijzingen
LED rood/groen, geel
Beschermingsgraad IP66

Modulaire stekker C4
zie prijslijst 3.06

Artikelnummner

316474
Set FOCUS 200
zie prijslijst 3.03

Artikelnummner

316405
Set bestaat uit:
Zender 13m vaste kabel met modulaire stekker, ontvanger 13m
vaste kabel met modulaire stekker

FOCUS-CONTROL
zie prijslijst vanaf 3
april

Artikelnummner

316269

Krimptang WITT-C4
zie prijslijst 3.07

Artikelnummner

316469

Set bestaat uit:
Detector voor fotocelserie FOCUS, 2-kanaals-uitvoering met
modulaire bus voor relaisuitgang incl. brug voor 1-kanaalsmodus, afdekking kabelaansluiting 90°
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FOTO-ELEKTRISCHE BEVEILIGING
TOEPASSING

LIGI-OSE

LIGI-PNP

De LIGI is onderworpen aan een EG-typeonderzoek bij de TÜV Nord conform de vereiste
normen
• EN 12978
• EN ISO 13849, cat. 2, PLD
• IEC 61496-2
• EN 12445 hfdst. 7
• EN 12453 hfdst. 5.5.1
C+D resp. E-installatie
en is na volledige goedkeuring overeenkomstig
gecertificeerd.
Normconforme openingshoek
De LIGI voldoet aan alle eisen van EN 12978,
en daarmee ook aan de in hoofdstuk 4.3.3 ver- • OSE-signaaluitgang
eiste openingshoek van max. ±5° bij de zender
• inbouw op het niveau van de poort
en de ontvanger.
• geen sluitkracht
Aangescherpte eisen
• smalle aluminium behuizing
Door de TÜV is een risicoscenario geschetst
dat door de foto-elektrische beveiliging zeker • ongevoelig voor omgevingslicht
gedetecteerd zou moeten worden. Bij een resterende opening van iets meer dan 50 mm wordt
de poort stopgezet. Indien het teststuk B (Ø 50
mm) in deze positie de resterende beschermde
zone binnendringt, moet de foto-elektrische beveiliging dit herkennen als obstakel.
Bovendien heeft het forum 'Automatische deuren poortsystemen' (EK TuT), dat op 29 oktober
2013 in Neurenberg plaatsvond, een ander op
veiligheid gericht voorstel gedaan voor de toepassing van foto-elektrische beveiliging als veiligheidsvoorziening op poortinstallaties, namelijk
om het normbereik voor het herkennen van het
teststuk B (Ø 50 mm) van 300 mm boven de
grond te verhogen naar 500 mm.
De LIGI voldoet aan de aangescherpte eisen.
Intelligente functies –
eenvoudige montage
De om veiligheidsredenen vereiste openingshoek van ±5° vormt bij de montage van de LIGI
geen probleem.
Hiertoe zijn mechanisch instelbare instelklemmen beschikbaar evenals een softwaretechnische instelmodus. In deze modus wordt de ontvangststerkte van het optische signaal op een
LED-displayweergegeven door een veranderende knipperfrequentie. Het beste ontvangstsignaal - d.w.z. dat de zender en ontvanger perfect
met elkaar zijn uitgelijnd - is bereikt, wanneer
de knipperfrequentie van de LED het hoogst is.
Daarna de instelklem vastdraaien. Hiermee zijn
de instelwerkzaamheden voltooid.

De
foto-elektrische
beveiliging
LIGI-OSE
kan
direct
worden
aangesloten op alle besturingen met een OSEsignaalingang als sluitkantbeveiliging en in bedrijf worden genomen.
De elektronica is gemonteerd in een smalle aluminium behuizing en volledig ingekapseld.
De LIGI beschikt over hoogwaardige 4-polige
steekverbindingen met M8 schroefdraad en borging.

Z

•
•
•
•
•

PNP-uitgang en testingang
inbouw op het niveau van de poort
geen sluitkracht
smalle aluminium behuizing
ongevoelig voor omgevingslicht

De
foto-elektrische
beveiliging
LIGI-PNP
kan
direct
worden
aangesloten op alle besturingen met een PNPsignaalingang (plusschakelend) als sluitkantbeveiliging en in bedrijf worden genomen.
Met de testingang in de zenderlijst kan het systeem door de besturing getest worden op veilige
werking.
De elektronica is gemonteerd in een smalle aluminium behuizing en volledig ingekapseld.
De LIGI beschikt over hoogwaardige 4-polige
steekverbindingen met M8 schroefdraad en borging.

Z

O

O

OSE-signaal
Testingang

Hoogste bedrijfsveiligheid
De LIGI is uiterst ongevoelig voor omgevingslicht,
zodat ook direct zonlicht de werking niet aantast. Technische gegevens
10...30 V DC
Ook tegen EMC-storingen, die bijv. in het laag- Bedrijfsspanning
1,6 … 10 m
frequente bereik kunnen optreden bij poortaan- Poortbreedte
Uitgang
OSE-signaal
drijvingen met elektronische frequentie-omzetter,
Indicaties
Zender-LED groen/geel
is de LIGI bestand.
Ontvanger-LED groen/rood
Upgrading van oudere poortinstallaties/
Aansluiting
schroefbaar, M8 4-polig
naleving van ASR A 1.7
Beschermingsgraad
IP67, volledig ingekapseld
De foto-elektrische beveiliging leent zich uitste-

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
1,6 … 10 m
Uitgang
PNP-signaal/testingang
Indicaties
Zender-LED groen/geel
Ontvanger-LED groen/rood
Aansluiting
schroefbaar, M8 4-polig
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

kend voor het upgraden of retrofitten van poortinstallaties die niet voldoen aan de vereiste maxi- Voor poortinstallaties met een lage inbouwhoog- Voor poortinstallaties met een lage inbouwhoogte kan de LIGI in stappen van steeds 130 mm te kan de LIGI in stappen van steeds 130 mm
male sluitkrachten.
korter worden geleverd.
korter worden geleverd.
Speciale uitvoering voor lage poorthoogtes
Voor hoogtes van deuren en poorten waarbij de
Set LIGI-OSE Artikelnummner
Set LIGI-PNP Artikelnummner
LIGI niet meer volledig kan worden gemonteerd, zie prijslijst vanaf 4.01
zie prijslijst vanaf 4.11
zoals bij ondergrondse garages (bewaking ook
op het hellende gedeelte), biedt Witt Sensoric
GmbH een variant met afzonderlijke elektronica.
Hiermee kan de totale poorthoogte, ook als
Set bestaat uit:
deze lager is dan 2500 mm, worden bewaakt Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, incl. aansluitkabel S34G-LIGI/5m en
Zender en ontvanger, incl. aansluitkabel S34G/5m en
zonder enige hiaten in de beschermde zone.
S34G-LIGI/15m, instelklem LIGI-JK 10 in een verpakking
S34G/15m, instelklem LIGI-JK 10 in een verpakking van 10

317225

van 10 stuks

14

317339

stuks

45

45

45

45

45

540

45

45

45

45

45

45

65

65

65

65

16

32

20

20

65
65
65

65

65
65

65
65

65
65

65
65

65

2015

65

65
65

65

22,5

22,5

2800 mm profiellengte

45

45

2555 mm actieve hoogte van de beschermde zone, 44 kanalen

65

65

65

groen

geel

10°

94

65

16

Ontvanger

Zender

65
65

65
65

5

65
65

94

140

7

130

FOTO-ELEKTRISCHE BEVEILIGING

7

Aanwijzings-LED

16

Aanwijzings-LED

groen

rood

Instelklem LIGI-JK 10

12

3,5

10°

22,5

22,5
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VEILIGHEIDSDETECTORS
TOEPASSING

AOS 124

AOS 3000

Op de veiligheidsdetectors kunnen alle veiligheidsfotocellen met OSE-signaal of gedeeltelijk
ook nog 8k2 weerstandscontactlijsten worden
aangesloten. Deze worden geëvalueerd en stellen dan een schakelfunctie in de vorm van potentiaalvrije contacten beschikbaar. Dit is vaak
noodzakelijk bij oudere besturingen die niet
beschikken over een directe interface voor de
evaluatie van het OSE-veiligheidssignaal.
De veiligheidsdetector wordt in de regel gebruikt
voor het upgraden van oudere systemen.
De veiligheidsdetectors van de serie AOS zijn
• een OSE-ingang
ontwikkeld conform ISO 13849-1 „Veiligheids• een veiligheidscircuit
gerelateerde onderdelen van besturingen“.
• relaisuitgang en testingang
• voor poortvleugelmontage
• LED-aanwijzingen

•
•
•
•
•

een OSE-ingang
een veiligheidscircuit
geleid veiligheidsrelais
signaalcontact met pulsfunctie
power-/functiedisplay-LED´s

Steuerung

AOS 124

De compacte veiligheidsdetector AOS 124 De veiligheidsdetector AOS 3000 is geschikt
wordt direct gemonteerd op de poortvleugel. Hij voor één optische sluitkant of voor één intrekbekan een optische sluitkantbeveiliging met OSE- veiliging met OSE-uitgang.
signaal evalueren en als potentiaalvrij contact
beschikbaar stellen voor de besturing.

Sluitkantbeveiliging
Montage op de poortvleugel

Z

O

Z

O

Veiligheidsrelais

Steuerung

Testingang

Signaalrelais

AOS

Sluitkantbeveiliging

AOS

Steuerung

Intrekbeveiliging

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
19...35 V DC of
19...30 V AC
Ingang
1 x OSE-signaal
Uitgang
Relais/testingang
Aanwijzingen
LED´s geel
Veiligheid
cat. 2, ISO 13849-1
Beschermingsgraad IP65

Set AOS 124
zie prijslijst 5.01

Artikelnummner

315307
Set bestaat uit:
1 veiligheidsdetector AOS 124 in een LAD 2-behuizing incl.
afdichtingsmateriaal en spiraalschroefverbinding M16

16

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
AOS 3024 24 V AC
AOS 3024 24 V DC
AOS 3230 230 V AC
Ingang
1 x OSE-signaal
Uitgang
1 x veiligheidscontact
1 x signaalcontact
Aanwijzingen
LED´s geel
Veiligheid
cat. 3, PL c conform
ISO 13849-1
Beschermingsgraad IP66

Set AOS 3230
zie prijslijst vanaf 5.02

Artikelnummner

314756
Set bestaat uit:
1 veiligheidsdetector AOS 3230 incl. spiraalschroefverbinding
M16 en kabelschroefverbinding M20

VEILIGHEIDSDETECTORS
AOS 4000

•
•
•
•
•

AOS 5000

één OSE-ingang en één 8k2-ingang
twee veiligheidscircuits
geleid veiligheidsrelais
signaalcontact met pulsfunctie
power-/functiedisplay-LED´s

•
•
•
•
•

AOS 6000

twee OSE-ingangen
een veiligheidscircuit
geleid veiligheidsrelais
signaalcontact met pulsfunctie
power-/functiedisplay-LED´s

•
•
•
•
•

vier OSE-ingangen
twee veiligheidscircuits
geleid veiligheidsrelais
Signaalcontacten met pulsfunctie
power-/functiedisplay-LED´s

De veiligheidsdetector AOS 4000 is geschikt De veiligheidsdetector AOS 5000 is geschikt Op de veiligheidsdetector AOS 6000 kunnen
voor één optische sluitkant en/of voor loopdeur- voor twee optische sluitkanten of voor twee in- drie intrekbeveiligingen met OSE-uitgang en één
optische sluitkant worden aangesloten.
contacten en 8k2-secundaire sluitkanten.
trekbeveiligingen met OSE-uitgang.

Z

O

Z

O

Z

Z

O

Z
Veiligheidsrelais OSE

O

Z

O

O

Z

O

Veiligheidsrelais OSE

Signaalrelais OSE

Signaalrelais OSE

Veiligheidsrelais (1+2+3)

Veiligheidsrelais 8k2

Signaalrelais (1+2+3)
Veiligheidsrelais (4)
Signaalrelais (4)

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
AOS 4024 24 V AC
AOS 4230 230 V AC
Ingang
1 x OSE-signaal
1 x 8k2-ingang
Uitgang
2 x veiligheidscontact
1 x signaalcontact
Aanwijzingen
LED´s geel
Veiligheid
cat. 3, PL c conform
ISO 13849-1
Beschermingsgraad IP66

Set AOS 4230
zie prijslijst vanaf 5.05

Artikelnummner

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
AOS 5230 230 V AC
Ingang
1 x OSE-signaal
Uitgang
1 x veiligheidscontact
1 x signaalcontact
Aanwijzingen
LED´s groen, geel, rood
Veiligheid
cat. 3, PL c conform
ISO 13849-1
Beschermingsgraad IP66

Set AOS 5230
zie prijslijst 5.07

Artikelnummner

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
AOS 6230 230 V AC
Ingang
4 x OSE-signaal
Uitgang
2 x veiligheidscontact
2 x signaalcontact
Aanwijzingen
LED´s groen, geel, rood
Veiligheid
cat. 3, PL c conform
ISO 13849-1
Beschermingsgraad IP66

Set AOS 6230
zie prijslijst 5.08

Artikelnummner

314759

314744

315427

Set bestaat uit:
1 veiligheidsdetector AOS 4230 incl. spiraalschroefverbinding
M16 en kabelschroefverbinding M16 en M20

Set bestaat uit:
1 veiligheidsdetector AOS 5230 incl. spiraalschroefverbinding
M16 en kabelschroefverbinding M16 en M20

Set bestaat uit:
1 veiligheidsdetector AOS 6230 incl. spiraalschroefverbinding
M16 en kabelschroefverbinding M16 en M20
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UITGEBREIDE FOTO-ELEKTRISCHE BEVEILIGING
RP 25

• betrouwbare herkenning van glanzende
voorwerpen
• optiek met polarisatiefilter, instelbaar
• uitlijnings- en verontreinigingsaanwijzing
• grote klemruimte

•
•
•
•
•

ARGOS 25

ARGOS

twee zenderfrequenties programmeerbaar
instelling van de zender mogelijk
grote klemruimte
verontreinigingsaanwijzing
ongevoelig voor omgevingslicht

• twee zenderfrequenties programmeerbaar
• esthetisch vormgegeven ingebouwde
behuizing
• slijtvast halfgeleiderrelais
• verontreinigingsaanwijzing
• ongevoelig voor omgevingslicht

De RP 25 is een hoogwaardige reflecterende fo- De eenrichtingsfotocel ARGOS 25 werd specitocel. De optiek is voorzien van polarisatiefilters aal ontwikkeld voor poortinstallaties, waaraan
die glanzende metalen oppervlakken betrouw- twee fotocellen gemonteerd moeten worden die
baar kunnen detecteren.
elkaar onderling niet mogen beïnvloeden.
De RP25 kenmerkt zich door zeer eenvoudige De ARGOS 25 wordt op het oppervlak gemonmontage dankzij de grote klemruimte, een in- teerd en is dankzij de hoge beschermingsgraad
steekbare schroefklem en een kabelschroefver- ook geschikt voor gebruik buiten.
binding met variabele invoermogelijkheid. Het
instellen van de optiek is ook in gemonteerde
toestand zonder problemen mogelijk.
Z

O

Dankzij de grote openingshoek werkt het apparaat
ook betrouwbaar bij door montage veroorzaakte
hoekafwijkingen. Het bouwmodel M25 voldoet aan de standaard afmetingen van kabelschroefverbindingen. De hoge beschermingsgraad van de behuizing blijft dankzij montage
met afdichting behouden.

Z

O

Z
O
Klanaalkeuze

Testingang

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...40 V DC of
24 V AC ±25%
Poortbreedte
0,5 … 12m
Uitgang
Relais/testingang
Aanwijzingen
LED groen/rood
Aansluiting
Steekschroefklem
Beschermingsgraad IP65

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...40 V DC of
24 V AC ±25%
Poortbreedte
1,0...20m
Uitgang
Relais/testingang
Aanwijzingen
Zender-LED geel
Ontvanger-LED rood/geel
Aansluiting
Steekschroefklem
Beschermingsgraad IP65

Bijpassende accessoires
Weerbeschermingskap Pagina 24
Reflectors
Pagina 24 en 25
Borghaken
Pagina 25

Bijpassende accessoires
Weerbeschermingskap Pagina 24
Borghaken
Pagina 25

Set RP 25
zie prijslijst 6.01

Artikelnummner

316406
Set bestaat uit:
Reflecterende fotocel RP 25, reflector RD82 SW4, borghaak
voor RP 25 HW-LS, borghaak voor reflector HW-RD82, isolatie voor reflector ISO-RD82, incl. kabelschroefverbinding M12
en bevestigingsmateriaal voor borghaken
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Set ARGOS 25 2-kanaals
zie prijslijst 6.02

Artikelnummner

316407
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, 2 st. borghaken HW-LS, incl. kabelschroefverbinding M12 en bevestigingsmateriaal voor
borghaken

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...40 V DC of
10...30 V AC
Poortbreedte
1,0...20m
Uitgang
Halfgeleideruitgang
potentiaalvrije sluiter/
testingang
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED rood
Aansluiting
Zender: 3 x 0,25 mm²
Ontvanger: 5 x 0,25 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld
Set ARGOS 2-kanaals
zie prijslijst 6.03

Artikelnummner

316408
Set bestaat uit:
Zender 4m vaste kabel, ontvanger 4m vaste kabel

UITGEBREIDE FOTO-ELEKTRISCHE BEVEILIGING
SLENDER

•
•
•
•
•

INNO-COM

profielinbouw
halfgeleideruitgang
stekkeraansluiting M8 4-polig
LED-display aan de voorzijde
ongevoelig voor omgevingslicht

•
•
•
•

De SLENDER is een smalle eenrichtingsfotocel. Dankzij de slanke bouwvorm is deze
zeer geschikt voor inbouw in profielen. Vanwege
de grote openingshoek en de grote reikwijdte
zijn er bij de montage geen problemen met de
uitlijning. De lichtbron en de aanwijzings-LED
zijn aan de voorzijde aangebracht. De SLENDER leent zich uitstekend voor gebruik buiten.
Vanzelfsprekend vormen omgevingslicht en zonlicht geen enkel probleem voor de werking van
het systeem.
Z

Testingang

Uitgang

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
0,5...13m
Uitgang
PNP/testingang
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED groen/rood
Aansluiting
schroefbare stekker,
M8 4-polig
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set SLENDER
zie prijslijst 6.04

compacte behuizing
stekkeraansluiting M8 4-polig
LED-aanwijzing in het optische venster
ongevoelig voor omgevingslicht

De INNO-COM is een volledig ingekapselde
fotocel, die eenvoudig kan worden gemonteerd
dankzij de zeer compacte behuizing.
Dankzij de grote reikwijdte, de zeer hoge ongevoeligheid voor omgevingslicht, de hoogwaardige, schroefbare steekverbinding en de hoge
beschermingsgraad kan het systeem ook onder
zware omgevingsomstandigheden worden gebruikt.
De INNO-COM is gepolariseerd en de uitgangen zijn kortsluitvast.
Z

O

St.

316409
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, incl. aansluitkabel S34G/5m en
S34G/15m en 2 st. plakstroken

SERIE 12 GSA/GEA

O

Testingang

schroefdraadmodel M12x1, metaal
grote openingshoek
aLED’s
ongevoelig voor omgevingslicht

De serie 12 is een zeer compacte en robuuste
fotocel met schroefdraad, die direct kan worden
gemonteerd met de wartelmoeren. Dankzij de
hoge beschermingsgraad met vaste kabel, de
grote reikwijdte en de zeer hoge ongevoeligheid
voor omgevingslicht, kan deze serie ook onder
zware omgevingsomstandigheden worden gebruikt. De Serie 12 is gepolariseerd en de uitgangen zijn kortsluitvast.

Z

Uitgang

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
0,5 … 10 m
Uitgang
PNP/testingang
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED rood
Aansluiting
schroefbare stekker,
M8 4-polig
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set INNO-COM
zie prijslijst 6.05

•
•
•
•

St.

316410
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, incl. aansluitkabel S34G/5m en
S34G/15m

O

Testingang

Uitgang

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
0,5 … 15m
Uitgang
PNP/testingang
Aanwijzingen
Zender-LED groen
Ontvanger-LED rood
Aansluiting
3 x 0,25 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Set SERIE 12 GSA/
GEA
zie prijslijst 6.06

St.

316411

Set bestaat uit:
Zender 5m vaste kabel, ontvanger 15m vaste kabel
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TREKSTANGDETECTIE
TOEPASSING

DEGI

De DEGI is een foto-elektrische beveiliging met
gekruiste lichtstralen. Dankzij deze techniek kunnen in de gehele zone ook kleine voorwerpen
betrouwbaar worden herkend.
De robuuste aluminium behuizing en de volledige inkapseling met een schroefbare, hoogwaardige stekkeraansluiting zorgen ervoor
dat het systeem zonder problemen ook onder
zware omgevingsomstandigheden kan worden
gebruikt.

Aanwijzings-LED

16

45

Uitgang

1080

45

O

45

Z

actieve hoogte van de beschermde zone

45
45

45

De DEGI wordt gebruikt als vlak-eenrichtingsfotocel, voor het betrouwbaar registreren van
voorwerpen in het sluitgedeelte van de poortinstallatie. Deze kan direct worden aangesloten op
de meeste besturingen bij de fotocelingang.

45

45

• betrouwbare trekstangdetectie
• gekruiste stralengeometrie
• 52 bewakingslichtstralen
• beschermde zone 760 mm
• hoogwaardige stekkeraansluiting

802,5

45

16

45

5

45
45
45

45

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...30 V DC
Poortbreedte
1,6 … 10 m
Schakeluitgang
PNP-signaal/testingang
Indicaties
Zender-LED groen/geel
Ontvanger-LED groen/rood
Aansluiting
schroefbaar, M8 4-polig
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

130

45

45

M8- 4 polig

37,5

316375
Set bestaat uit:
Zender en ontvanger, incl. aansluitkabel S34G/5m en
S34G/15m, instelklem LIGI-JK 10 in een verpakking van 10
stuks

20

38

Artikelnummner
45

Set DEGI
zie prijslijst 8.01

LICHTSIGNAALBESTURING
TOEPASSING

LITAS 10

Met het LITAS-systeem kunnen de impulsen van
lichtsignalen worden omgezet in een schakelsignaal voor het openen van de poort.
De 'snap-in'-sensoren kunnen eenvoudig in
de montagegaten worden gedrukt. Er kunnen
maximaal 6 sensoren op verschillende hoogtes
worden ingebouwd om afhankelijk van het type
voertuig (variërend van een kleine auto tot aan
een vrachtwagen) optimaal belicht te worden.
Het benodigde aantal lichtimpulsen voor de
schakeling kan worden ingesteld van 1 tot 5.
Deze instelmogelijkheid en de onderdrukking
van omgevingslicht zorgen voor betrouwbare
werking, ook bij zonlicht of onbedoeld lichtschijnsel van passerende auto's. Bovendien kan • poortopening door 2 tot 5 lichtimpulsen
ook nog een externe, potentiaalvrije taster wor- • LED-weergave van het aantal impulsen
• instelbare lichtgevoeligheid
den aangesloten.
• onderdrukking van omgevingslicht
• maximaal 6 ontvangstsensoren plus externe taster aansluitbaar

LITEM 1

• ontvangstsensor
• 'snap-in'-behuizing
• kabellengte 6,5m
• hoge beschermingsgraad IP67, volledig
ingekapseld

Met het LITAS-systeem kunnen schakelingen
worden geactiveerd door bediening van een
lichtsignaal. Hiermee is het zeer geschikt voor
het openen van poorten bij plaatsen met voertuigen, zoals autogarages, bus- en tramremises,
enz.

Om de lichtbundel de sensor optimaal te laten
raken, moeten bij sommige toepassingen meerdere ontvangstsensoren op verschillende hoogtes worden gemonteerd. Dit kan bijv. bij het
gebruik van personenauto's en vrachtauto's het
geval zijn.
In totaal kunnen per LITAS-detector maximaal 6
ontvangstsensoren worden aangesloten.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
10...40 V DC of
230 V AC
Aanwijzingen
LED's groen, geel
Cijfer-LED
Aansluiting
3 x 0,5 mm²
Schakeluitgang
Relais, wisselcontact
Beschermingsgraad IP66

Technische gegevens
Functie
Aansluiting aan LITASdetector
Aansluiting
2 x 0,14 mm²
Beschermingsgraad IP67, volledig ingekapseld

Het uitrijden uit een ondergrondse parkeergarage met lichtsignaalbesturing

Werkplaats voor motorvoertuigen met lichtsignaalbesturing voor het in- en uitrijden.

Set LITAS 10
zie prijslijst 9.01

Artikelnummner

315781

Set LITEM 1
zie prijslijst 9.02

Artikelnummner

315778

Set bestaat uit:
Detector LITAS 10, 2 ontvangstsensoren LITEM 1 met 6,5 m
vaste kabel, aansluitcontactdoos LAD 1, spiraalkabel 3 x 0,5
mm² (BL750), 1 spiraalschroefverbinding M16 en 1 kabelschroefverbinding M16
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LUSDETECTOREN
TOEPASSING

LOOP 1C

LOOP 2C

Met een in de rijbaan ingebedde lus, bestaande uit meerdere windingen koperdraad en de inductieve lusdetector van de
LOOP-serie, kunnen voertuigen en metalen
voorwerpen betrouwbaar worden herkend.
De moderne techniek met een krachtige microprocessor zorgt voor een lusdetectie in een groot
inductiebereik van 40...1000 µH. De LOOP-serie beschikt over 1- en 2-kanaalsvarianten met
diverse instelmogelijkheden voor:
• Wijziging van de lusfrequentie
• Versterkingsfunctie
(verhoging van de gevoeligheid)
• Richtingsherkenning
• Impuls/continu contact
• Uitgangsfuncties
• Begrenzing van de stoptijd
• Responstijd
• Afvalvertragingen

•
•
•
•
•
•

1-kanaalsdetector, insteekbaar
meerdere bedrijfsmodi instelbaar
speciale functies optioneel mogelijk
diagnosefunctie
aanwijzingen van de lusfrequentie
snelle responstijd

•
•
•
•
•
•

2-kanaalsdetector, insteekbaar
meerdere bedrijfsmodi instelbaar
speciale functies optioneel mogelijk
diagnosefunctie
aanwijzingen van de lusfrequentie
snelle responstijd

Voor de aanwijzing van de daadwerkelijke lusfrequentie en een foutendiagnose is een LEDknippercode beschikbaar.

De LOOP 1C is een schakelversterker voor één
inductielus. De moderne elektronica met krachtige processor maakt betrouwbare inbedrijfstelling mogelijk van lusgeometrieën binnen een
inductiebereik van 40....1000 µH. De velerlei
instelmogelijkheden zorgen voor universele aanpassing aan de gebruiksvoorwaarden. De 11-polige insteekvoet is pincompatibel met de meeste
in de handel verkrijgbare producten.

De LOOP 2C is een schakelversterker voor
twee inductielussen. De moderne elektronica
met krachtige processor maakt betrouwbare
inbedrijfstelling mogelijk van lusgeometrieën
binnen een inductiebereik van 40....1000 µH.
De velerlei instelmogelijkheden zorgen voor universele aanpassing aan de gebruiksvoorwaarden.
De 11-polige insteekvoet is pincompatibel met
de meeste in de handel verkrijgbare producten.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
24 V AC/DC of
230 V AC
Uitgang
potentiaalvrije
wisselcontacten
max. 250 V/6 A
Aanwijzingen
LED´s groen, geel, rood
Aansluiting
Insteekvoet 11-polig,
schroefklemmen, voor
DIN-railmontage
Beschermingsgraad IP30

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
24 V AC/DC of
230 V AC
Uitgang
potentiaalvrije
wisselcontacten
max. 250 V/6 A
Aanwijzingen
LED´s groen, geel, rood
Aansluiting
Insteekvoet 11-polig,
schroefklemmen, voor
DIN-railmontage
Beschermingsgraad IP30

Set LOOP 1C/230
zie prijslijst vanaf
10.01

Artikelnummner

315723

Set bestaat uit:
Inductieve detector voor 1 lus incl. 11-polige insteekvoet
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Set LOOP 2C/230
zie prijslijst vanaf
10.03

Artikelnummner

315725

Set bestaat uit:
Inductieve detector voor 2 lussen incl. 11-polige insteekvoet

LUSDETECTOREN
F-LOOP 1C

F-LOOP 2C

TOEPASSING
Lusverplaatsing
De afzonderlijke aderen mogen niet tegen elkaar
aan schuiven. De lusgeometrie mag niet veranderen. Zo mogelijk moet afstand worden gehouden tot metalen voorwerpen.
Aantal windingen
Omtrek
O=2-5m
O = 5 - 9m
O = 9 - 17m

•
•
•
•
•
•

1-kanaals-stekkermodule
meerdere bedrijfsmodi instelbaar
speciale functies optioneel mogelijk
diagnosefunctie
aanwijzingen van de lusfrequentie
snelle responstijd

•
•
•
•
•
•

2-kanaals-stekkermodule
meerdere bedrijfsmodi instelbaar
speciale functies optioneel mogelijk
diagnosefunctie
aanwijzingen van de lusfrequentie
snelle responstijd

lus
Aantal windingen
N=5
N=4
N=3

De breedte-hoogteverhouding moet tussen 1:1
en 1:3 liggen.

De toevoerleiding moet minstens 25 keer per meter
getwist zijn.
De F-LOOP 1C is een insteekbare schakelversterker voor één inductielus. Deze kan direct
worden aangesloten op de bijbehorende poortbesturingssystemen en is compatibel met de
Feig-detector SVEK-1-D. De moderne elektronica met krachtige processor maakt betrouwbare inbedrijfstelling mogelijk van lusgeometrieën
binnen een inductiebereik van 40....1000 µH.
De velerlei instelmogelijkheden zorgen voor universele aanpassing aan de gebruiksvoorwaarden.

De F-LOOP 2C is een insteekbare schakelver- Lusgeometrie
sterker voor twee inductielussen. Deze kan di- De lusbreedte dient kleiner dan, of gelijk te zijn
rect worden aangesloten op de bijbehorende aan het breedste voertuig dat de lus moet paspoortbesturingen en is compatibel met de Feig- seren.
detector SVEK-2-D. De moderne elektronica
met krachtige processor maakt betrouwbare
inbedrijfstelling mogelijk van lusgeometrieën
binnen een inductiebereik van 40....1000 µH.
De velerlei instelmogelijkheden zorgen voor uniPersonenauto
versele aanpassing aan de gebruiksvoorwaarden.

Vrachtwagen

Voor het detecteren van tweewielers moet de lus
worden uitgevoerd als trapezium of als parallellogram.

Tweewielers

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
24 V DC
Uitgang
NPN-uitgang
Aanwijzingen
LED´s groen, geel, rood

Technische gegevens
Bedrijfsspanning
24 V DC
Uitgang
NPN-uitgang
Aanwijzingen
LED´s groen, geel, rood

Compatibel met Feig SVEK-1-D

Compatibel met Feig SVEK-2-D

Met een 2-kanaals-lusdetector kan ook richtingsherkenning worden geactiveerd. De lusafstand
moet in dit geval max. de helft van de lengte van
het voertuig bedragen.

Bij begrensde beschikbare ruimte wordt aanbevolen om de lus in de vorm van een 8 te leggen.

Set F-LOOP 1C
zie prijslijst 10.05

Artikelnummner

316417

Set F-LOOP 1C
zie prijslijst 10.06

Artikelnummner

316418
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ACCESSOIRES
WSH-LS

• stabiele weerbeschermingskap
• slagvaste kunststof PA6 GF15
• bescherming tegen omgevingsinvloeden

WSH-LS
zie prijslijst 11.01

Artikelnummner

WSH-RD82

•
•
•
•

stabiele weerbeschermingskap
slagvaste kunststof PA6 GF15
bescherming tegen omgevingsinvloeden
geschikt voor reflector RD82

WSH-RD82
zie Prijslijst 11.02

• reflector geschikt voor fotocellen met
polarisatiefilter
• smalle bouwvorm
• poortbreedte 8m (RP25)

R30/60
zie prijslijst 11.06

Artikelnummner

314810
24

• reflector geschikt voor fotocellen met
polarisatiefilter
• poortbreedte 12m (RP25)

RD82 SW4
zie prijslijst 11.03

315316

315315

R30/60

Artikelnummner

RD82 SW4

ISO-R30/60

• bescherming tegen condensvorming voor
reflector R 30/60
• vermindert condensvorming op het oppervlak
• thermische isolatie van de ondergrond

ISO-R30/60
zie prijslijst 11.07

Artikelnummner

314850

Artikelnummner

314811

RD85/85

• reflector geschikt voor fotocellen met
polarisatiefilter
• poortbreedte 14m (RP25)

RD85/85
zie prijslijst 11.08

Artikelnummner

314809

ACCESSOIRES

ISO-RD82
zie prijslijst 11.04

Artikelnummner

• V2A borghaak voor reflector RD82

HW-RD82
zie prijslijst 11.05

314849

R100/100

314848

HW-LS

• V2A borghaak voor fotocellen

APG-AR

• kunststofbehuizing voor opbouwmontage
van de ARGOS-fotocellen
• slagvaste kunststof PA6 GF15

56

• reflector geschikt voor fotocellen met
polarisatiefilter
• poortbreedte 15m (RP25)

Artikelnummner

71

• bescherming tegen condensvorming voor
reflector RD82
• vermindert condensvorming op het oppervlak
• thermische isolatie van de ondergrond

HW-RD82

46

R100/100
zie prijslijst 11.09

Artikelnummner

314812

HW-LS
zie prijslijst 11.10

Artikelnummner

314847

APG-AR
zie prijslijst 11.11

ø22,5

ISO-RD82

27
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Artikelnummner

315919
25

ACCESSOIRES
LAD 1

• kleine bouwvorm
• gebogen kabeluitgang voor de spiraalkabel
• beschermingsgraad IP54

De LAD 1 wordt gebruikt als bedradingsdoos
tussen de optische sluitkantbeveiliging en de
spiraalkabel. Montage vindt plaats op de poortvleugel. De gebogen kabeluitlaat zorgt ervoor
dat er afstand is tussen de spiraalkabel en het
deurkozijn.

LAD 1
zie prijslijst 12.01

Artikelnummner

314776
Set bestaat uit:
Leidingaansluitdoos met spiraalschroefverbinding en 3-polige
kroonsteen
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LAD 2

•
•
•
•

compacte bouwvorm
stootvaste kunststof
MODUL 2-platine inbouwgeschikt mogelijk
beschermingsgraad IP65

De LAD 2 wordt als bedradingsdoos direct
gemonteerd op de poortvleugel. Deze is zeer
stabiel en compact qua bouwvorm. Het meegeleverde afdichtingsmateriaal maakt een hoge
beschermingsgraad van IP65 mogelijk.
De beschikbare klemruimte is toereikend voor
de bedrading van optische sluitkantbeveiligingen, slap kabelcontact en loopdeurcontact met
de spiraalkabel. Verder is de inbouw van een
MODUL-2-platine mogelijk.

LAD 2
zie prijslijst 12.02

Artikelnummner

314782
Set bestaat uit:
Leidingaansluitdoos met inplugklem 5-polig incl. spiraalschroefverbinding M16 en schroevenset

LAD 3

•
•
•
•
•

zeer vlakke bouwvorm
aansluitplatine met schroefklemmen
geschikt voor rolluiken
trekontlasting voor spiraalkabel
beschermingsgraad IP65

De LAD 3 wordt als bedradingsdoos direct gemonteerd op de poortvleugel. Dankzij de vlakke
bouwvorm past deze tussen de poort en het
paneel. De eenvoudige bedrading is gegarandeerd dankzij afzonderlijke klemplekken voor
sluitkantbeveiliging en spiraalkabel.

LAD 3
zie prijslijst 12.03

Artikelnummner

316492
Set bestaat uit:
Leidingaansluitdoos met afdichtingsmateriaal, trekontlasting
en aansluitklemblok, incl. schroevenset, 1 schroevendraaier en
adapter voor montage op gewelfde profielen

ACCESSOIRES
LAD 4

MODULE 2

TOEPASSING

Aansluitvoorbeeld voor 4-aderige spiraalkabel

Schlaffseilschalter
oder Brücke

Schlupftürkontakt
oder Brücke

4-pol. Spiralkabel
1 2 3 4

•
•
•
•
•

grote klemruimte
stootvaste kunststof
transparante paneelvarianten
geperforeerde kabelschroefverbindingen
hoge beschermingsgraad IP66

• eenvoudige bedrading van alle
poortvleugelcomponenten
• geschikt voor 4- en 5-aderige spiraalkabel
• GfA- en MFZ-compatibel
• directe inbouw in LAD 2/LAD 4 mogelijk

beide Jumper gesteckt

Aansluitvoorbeeld voor 5-aderige spiraalkabel

De LAD 4 biedt voldoende ruimte voor de bedrading van alle componenten op de poortvleugel. De hoogwaardige uitvoering met afgedichte
afscherming en 8 bevestigingsschroeven staat
garant voor de hoge beschermingsgraad. Er zijn
3 afschermingsvarianten beschikbaar.
Voor de eenvoudige en servicevriendelijke elektrische aansluiting is de MODUL-2-platine beschikbaar, die direct kan worden ingezet in de
LAD 4.

De MODUL-2-platine maakt eenvoudige en
snelle montage van de poortvleugelcomponenten mogelijk. De optische sluitkantbeveiligingen
kunnen direct met de Molex-stekker worden
aangesloten. Loopdeur- en/of slappe kabelschakelaars hebben eigen klemplekken. Voor brede
poorten kunnen twee platines aan elk uiteinde
worden gemonteerd en intern met elkaar worden verbonden. Dit heeft als voordeel dat de sensoren steeds dezelfde aansluitlengte hebben en
de variabele kabellengte voor de poortbreedte
alleen geldt voor de verbindingsleiding. Het systeem kan voor 4-aderige (zoals GfA) of 5-aderige
spiraalkabels (zoals MFZ) worden geconfigureerd.

Schlaffseilschalter
oder Brücke

Schlupftürkontakt
oder Brücke

5-pol. Spiralkabel
1 2 3 4 5

Jumper gesteckt

gesloten, prijslijst 12.04

LAD 2
45° spiraalkabeluitlaat, prijslijst 12.05

LAD 4

LAD 4 90°
zie prijslijst vanaf
12.04

Artikelnummner

315398

MODULE 2
zie prijslijst 12.07

Artikelnummner

314749
90° spiraalkabeluitlaat, prijslijst 12.06

Set bestaat uit:
Leidingaansluitdoos LAD 4, afdekking met spiraalschroefverbinding recht 90°, incl. 1 spiraalschroefverbinding M16 en 3
kabelschroefverbindingen M16 en afdichtingsmateriaal
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ACCESSOIRES
SPIRAALKABEL SPK 3-, 4- en 5-aderig
De spiraalkabels zijn van hoge industriekwaliteit en worden met gegarandeerde 100.000 cycli getest.
Ze zijn geschikt voor toepassingen onder zware gebruiksomstandigheden. Hoge terugstelkrachten
en uittreklengtes staan garant voor een lange levensduur. De uittrekfactor bedraagt het viervoudige
van de bloklengte (BL).
Dankzij een speciale omhullingssamenstelling zijn de spiraalkabels bestand tegen microben, hydrolyse en vrijwel alle minerale oliën. Bovendien zijn de spiraalkabels UV-stabiel en halogeenvrij.
Materiaal is PUR/PUR zwart, aderkleuren conform DIN 47100:
3-aderig = bruin, wit, groen
4-aderig = bruin, wit, groen, geel
5-aderig = bruin, wit, groen, geel, grijs
variabele kabelverbindingen (zie tabel), waarvan 40, 50, 60, 80, 100 of 200 mm van de isolatie is
verwijderd en die zijn voorzien van draadeindhulzen

AEH
Uiteinde 1 (AE1)

Aanduiding

Bloklengte
(schroefganglengte)

Bloklengte (BL)

Uiteinde 2 (AE2)

Uittreklengte

Uiteinde 1

Uiteinde 2

(AE1)

(AE2)

200

AEH

Artikelnummer

Prijslijst

200

314769

13.01

3-aderig
SPK 3 x 0,5 mm²

750

3000

SPK 3 x 0,5 mm²

900

3600

200

200

314780

13:02

SPK 3 x 0,5 mm²

900

3600

4000

350

314927

13:03

SPK 3 x 0,5 mm²

750

3000

500

200

314931

13:04

SPK 3 x 0,5 mm²

600

2400

500

200

314921

13:05

SPK 3 x 0,5 mm²

950

3800

500

200

314924

13:06

SPK 4 x 0,25 mm²

750

3000

200

200

314851

14:01

SPK 4 x 0,25 mm²

900

3600

1000

400

314772

14:02

SPK 4 x 0,25 mm²

1200

4800

4000

400

314774

14:03

SPK 4 x 0,25 mm²

900

3600

2000

350

315455

14:04

SPK 5 x 0,25 mm²

500

2000

1000

200

314767

15:01

SPK 5 x 0,25 mm²

750

3000

200

200

314721

15:02

SPK 5 x 0,25 mm²

800

3200

1500

200

314765

15:03

SPK 5 x 0,25 mm²

900

3600

200

300

314745

15:04

SPK 5 x 0,25 mm²

900

3600

2000

350

314923

15:05

SPK 5 x 0,25 mm²

1000

4000

1000

1500

314874

15:06

4-aderig

5-aderig

Borghaak spiraalkabel
Borghaken voor het schoren van de spiraalkabel

HW-SPK-SV16
zie prijslijst 16.01

Artikelnummner

315097
Set bestaat uit:
Borghaken incl. spiraalschroefverbinding M16
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HW-SPK-160/25SV16
zie prijslijst 16.02

Artikelnummner

315098

Set bestaat uit:
Borghaken incl. spiraalschroefverbinding M16

ACCESSOIRES
GP12/25-75

GP12/25-80

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: ALU 25x12

A
25
17,5
9

3
80

2,5

75

55

3

®
RUBFLEX is een speciaal conform onze voor- • Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
schriften ontwikkelde EPDM-rubbersamenstel- • bijbehorende accessoires:
ling. Naast de gewenste vervormingseigenschapALS 55, ALU 25x12
pen over een groot temperatuurbereik is bij de
A
ontwikkeling ook bijzondere aandacht besteed
25
aan de uitstekende optische en fysische eigenschappen van het lichtkanaal voor de optische
19,5
sluitkantbeveiliging.
15,5
Voor het voldoen aan de voorgeschreven fysi9
sche eigenschappen werden in ons bedrijf nieuwe testmethodes ontwikkeld, die borg staan voor
een aanhoudend hoge kwaliteit van RUBFLEXrubberprofielen.

3,5

TOEPASSING

A(2:1)

Afscheurinkeping

22

GP12/25-75
zie prijslijst 18.01

Artikelnummner

315289

Technische gegevens
Kleur
zwart
Materiaal
EPDM
Shore-hardheid A
65 ±5

LS-3305

• snijlengte 75 mm

A(2:1)

ø11 lichtkanaal

ø11 lichtkanaal

GP12/25-80
zie prijslijst 18.02

Artikelnummner

315447

GP12/25-29

GP12/38-65

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires:
ALS 30, ALU 25x12

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: ALS 55
38

25

A

A
2,4

20

3,7

3

29

8,5

55

15,5

11,3

2,5

ø11 lichtkanaal

38

6

5,7

1,3

Hoogwaardige Amboss-schaar,
voor het zuiver afknippen van rubberprofielen
Afscheurinkeping

A(2:1)

LS-3305
zie prijslijst 17.01

Artikelnummner

314778

12,7

GP12/25-29
zie prijslijst 18.03

Artikelnummner

315386

A(2:1)

ø11 lichtkanaal

GP12/38-65
zie prijslijst 18.04

Artikelnummner

316120
29

ACCESSOIRES
GP12/14-38-00

GP12/14-38-01

GP12/14-38-02

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: RAS 10

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: RAS 30

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: RAS 30

9,5
7,5
3

24

1,5

38

2,3

38

24

10
7,5

ø11 lichtkanaal

A(2:1)

Afscheurinkeping

Afdichtingskamer

Artikelnummner

GP12/14-38-01
zie prijslijst 18.06

A(2:1)

ø11 lichtkanaal
Afdichtingskamer

A(2:1)

Afdichtingskamer

314857

Artikelnummner

GP12/14-38-02
zie prijslijst 18.07

315283

Artikelnummner

315290

GP12/14-36

GP12/11-30

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: RAS 30

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: RAS 20

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm

9,5

14

7,5

A

7,5
5
2,5

11

ø11 lichtkanaal

Afscheurinkeping

A(2:1)

GP12/14-28
zie prijslijst 18.08

Artikelnummner

315285

7,5
2,5

A(2:1)

Afscheurinkeping

22

ø11 lichtkanaal

GP12/14-36
zie prijslijst 18.09

A(2:1)

Artikelnummner

315286

1,3

22

28,5

2,3

1,8

36

36

22

A

28

28

1,3

3,2

1,3

A

1,3

GP12/14-28

14

30

A

3

17,5

2

17,5

24
38

2,5

ø11 lichtkanaal

GP12/14-38-00
zie prijslijst 18.05

15

17,5

15

1,5

A

5,5

1,3

A
5

15

19,5
ø11 lichtkanaal

GP12/11-30
zie prijslijst 18.10

Artikelnummner

315284

ACCESSOIRES
GP12/145-295

GP12/20-40-00

GP12/20-40-01

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires: RAS 30

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires:
ALS 30, ALS 35, ALU 20x9

• Geschikt voor bouwvormen van ø11-12 mm
• bijbehorende accessoires:
ALS 30, ALS 35, ALU 20x9

10

1,5

A

6

20

A

20

A

15,5

20

2,8

8,3

44

2,5

20

29,6

40

A(2:1)

23,5

3

14,5

30

39

2,5

30

8,5

ø11 lichtkanaal

Afscheurinkeping

22

A(2:1)

ø11 lichtkanaal

ø11
Lichtkanaal
Afdichtingskamer

2,2

14,5

Afscheurinkeping

A(2:1)

GP12/145-295
zie prijslijst 18.11

Artikelnummner

GP12/20-40-00
zie prijslijst 18.12

315287

GP15/25-75

GP12/20-40-01
zie prijslijst 18.13

315288

ALU 20x9

• Geschikt voor bouwvormen van ø14-15mm
• bijbehorende accessoires:
ALS 55, ALU 25x12

• aluminium-C-profiel met boorlijn

Artikelnummner

315291

ALU 25x12

• aluminium-C-profiel met boorlijn

17
2,5

A

2,5

25

Artikelnummner

60

9
73

A(2:1)

25

ø14,8 lichtkanaal

GP15/25-75
zie prijslijst 18.16

Artikelnummner

314856

ALU 20x9
zie prijslijst 18.14

Artikelnummner

315460

ALU 25x12
zie prijslijst 18.15

Artikelnummner

315461
31

ACCESSOIRES
TOEPASSING

ALS 25

ALS 30

• aanslagnok,
incl. schroef + T-moer M8

• aanslagnok,
incl. schroef + T-moer M8

In gesloten toestand zit de poortvleugel op de
aanslagnokken. Zij beschermen het rubberprofiel en/of de optische sluitkantbeveiliging aan de
binnenkant tegen beschadiging.
De bouwhoogte moet zo worden gekozen dat de
holle kamer waarin de sluitkantsensor zich bevindt, nog niet wordt ingedrukt, maar de afdichtlippen resp. de afdichtkamer nauw aansluiten op
de bodemlaag.

Rubberprofiel

Afdichtlip

Aanslagnok

Rubberprofiel

ALS 25
zie prijslijst 19.01

Afdichtkamer

Artikelnummner

ALS 30
zie prijslijst 19.02

314723

Artikelnummner

314799

Aanslagnok

MAS 1

MAS 2

• modulaire aanslagnok
voor afdelingsdeuren
incl. schroef + T-moer M8

• modulaire aanslagnok
voor rol- en rolhekpoorten
incl. schroef + T-moer M8

MAS 1
zie prijslijst 19.05

Artikelnummner

314795
32

MAS 2
zie prijslijst 19.06

Artikelnummner

314800

MAS E

• uitbreidingsmodule voor MAS 1 en MAS 2

MAS E
zie prijslijst 19.07

Artikelnummner

314803

ACCESSOIRES
ALS 35

ALS 55

• aanslagnok,
incl. schroef + T-moer M8

• aanslagnok,
incl. schroef + T-moer M8

ALS 35
zie prijslijst 19.03

Artikelnummner

ALS 55
zie prijslijst 19.04

314768

RAS 20

• aanslagnok,
incl. 2 schroeven Plasfast 3x12

RAS 20
zie prijslijst 19.09

Artikelnummner

315296

Artikelnummner

RAS 10

• aanslagnok,
incl. 2 schroeven Plasfast 3x12

RAS 10
zie prijslijst 19.08

314724

RAS 30

• aanslagnok,
incl. 2 schroeven Plasfast 3x12

RAS 30
zie prijslijst 19.10

Artikelnummner

315297

Artikelnummner

315294

RAS 40

• aanslagnok,
incl. 2 schroeven Plasfast 3x12

RAS 40
zie prijslijst 19.11

Artikelnummner

315298
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PRIJSLIJST 01/13

Veiligheidsfotocellen
Artikelaanduiding

Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

UB = bedrijfsspanning
PB = poortbreedte (reikwijdte)
L = leidinglengte

34

1.

Sluitkantbeveiligingen

1.01

LOW-POWER-SIGNAL
UB: 3-27 V DC, PB=1-12 m / OSE-uitgang
Set: Zender L=1 m en ontvanger L=10,5 m
met Molex-stekker

316397

€ 34,00

€ 32,30

€ 30,60

€ 28,90

1:02

NOCON-ROLL
UB: 10-16 V DC, PB=1-10 m/OSE-uitgang
Set: Zender L=1 m en ontvanger L=10,5 m
met Molex-stekker

316398

€ 87,00

€ 82,65

€ 78,30

€ 73,95

1:03

NOCON-SEC
UB: 10-16 V DC, PB=1-10 m/OSE-uitgang
Set: Zender L=1 m en ontvanger L=10,5 m
met Molex-stekker

316399

€ 87,00

€ 82,65

€ 78,30

€ 73,95

2.

Intrekbeveiligingen

2:01

TWIN-SAFE
UB: 10-30 V DC, DB=1-15 m/relais
Set: Zender L=13 m en ontvanger L=13 m
met bevestigingsbeugel V2A

314933

€ 99,00

€ 94,05

€ 89,10

€ 84,15

2:02

TWIN-PRO
UB: 10-15 V DC, PB=1-15m/OSE-uitgang
Set: Zender L=13 m en ontvanger L=13 m
met bevestigingsbeugel V2A

316401

€ 99,00

€ 94,05

€ 89,10

€ 84,15

2:03

INNO-SAFE
UB: 10-30 V DC, PB=1-10 m/PNP-uitgang
Set: Zender en ontvanger, stekker M8-4-polig
met aansluitkabel L=5 m en L=15 m

316402

€ 99,00

€ 94,05

€ 89,10

€ 84,15

2:04

INNO-PRO
UB: 10-30 V DC, PB=1-10 m/OSE-uitgang
Set: Zender L=13 m en ontvanger L=13 m

316403

€ 87,00

€ 82,65

€ 78,30

€ 73,95

3.

Intrekbeveiligingen/voorlopende sluitkantbeveiligingen

3:01

FOCUS 100
Aansluiting aan FOCUS-CONTROL
PB=0,2-10 m, lichtstraal instelbaar
Set: Zender L=13 m en ontvanger L=13 m, insteekbaar

316213

€ 66,00

€ 62,70

€ 59,40

€ 56,10

3:02

FOCUS 110
Aansluiting aan FOCUS-CONTROL
PB=0,2-10 m
Set: Zender L=13 m en ontvanger L=13 m, insteekbaar

316404

€ 58,00

€ 55,10

€ 52,20

€ 49,30

3:03

FOCUS 200
Aansluiting aan FOCUS-CONTROL
PB=0,2...10 m, 2 stralen
Set: Zender L=13 m en ontvanger L=13 m, insteekbaar

316405

€ 89,00

€ 84,55

€ 80,10

€ 75,65

3:04

FOCUS-CONTROL-REL-M-2K-90
UB: 10-30 V DC/relais
Schakelversterker voor FOCUS-fotocellen

316269

€ 52,00

€ 49,40

€ 46,80

€ 44,20

3:05

FOCUS-CONTROL-OSE-M-2K-90
UB: 10-30 V DC/OSE-uitgang
Schakelversterker voor FOCUS-fotocellen

316261

€ 52,00

€ 49,40

€ 46,80

€ 44,20

3:06

Modulaire stekker C4
Verpakking 10 stuks 4-polige krimpstekkers voor modulaire kabels, bijv. serie FOCUS

316474

€ 1,95

€ 1,85

€ 1,76

/

3:07

Krimptang WITT-C4
Tang voor het afkorten, verwijderen van isolatie van 4-polige modulaire kabels en het opkrimpen van C4-stekkers

316469

€ 9,95

€ 9,45

€ 8,96

/
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Veiligheidsfotocellen
Artikelaanduiding

Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

UB = bedrijfsspanning
PB = poortbreedte (reikwijdte)
HB = hoogte beschermde zone
L = leidinglengte
4.

Foto-elektrische beveiliging met poortfunctie (afdichting)

4:01

LIGI-01-OSE-T00-A-44-2555-F00-C00-S000 *
UB: 10-30 V DC, PB=1,6 -10 m/OSE-uitgang
44 actieve lichtstralen, HB=2555 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317225

€ 362,00

€ 343,90

€ 325,80

€ 307,70

4:02

LIGI-01-OSE-T00-A-42-2425-F00-C00-S000 *
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
42 actieve lichtstralen, HB=2425 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317260

€ 357,00

€ 339,15

€ 321,30

€ 303,45

4:03

LIGI-01-OSE-T00-A-40-2295-F00-C00-S000 *
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
40 actieve lichtstralen, HB=2295 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317263

€ 352,00

€ 334,40

€ 316,80

€ 299,20

4:04

LIGI-01-OSE-T00-A-38-2165-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
38 actieve lichtstralen, HB=2165 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317266

€ 347,00

€ 329,65

€ 312,30

€ 294,95

4:05

LIGI-01-OSE-T00-A-36-2035-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
36 actieve lichtstralen, HB=2035 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317269

€ 342,00

€ 324,90

€ 307,80

€ 290,70

4:06

LIGI-01-OSE-T00-A-34-1905-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
34 actieve lichtstralen, HB=1905 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317272

€ 337,00

€ 320,15

€ 303,30

€ 286,45

4:07

LIGI-01-OSE-T00-A-32-1775-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
32 actieve lichtstralen, HB=1775 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317275

€ 332,00

€ 315,40

€ 298,80

€ 282,20

4:08

LIGI-01-OSE-T00-A-30-1645-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
30 actieve lichtstralen, HB=1645 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317324

€ 327,00

€ 310,65

€ 294,30

€ 277,95

4:09

LIGI-OSE-A-40-1792
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
40 actieve lichtstralen, HB=1792 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317556

€ 322,00

€ 305,90

€ 289,80

€ 273,70

4:10

LIGI-OSE-A-38-1702
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/OSE-uitgang
38 actieve lichtstralen, HB=1702 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317559

€ 317,00

€ 301,15

€ 285,30

€ 269,45

* levering uitsluitend mogelijk met expediteur
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Veiligheidsfotocellen
Artikelaanduiding

Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

UB = bedrijfsspanning
PB = poortbreedte (reikwijdte)
HB = hoogte beschermde zone
L = leidinglengte
4.

Foto-elektrische beveiliging met poortfunctie (afdichting)

4:11

LIGI-01-P01-T01-A-44-2555-F00-C00-S000 *
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
44 actieve lichtstralen, HB=2555 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317339

€ 362,00

€ 343,90

€ 325,80

€ 307,70

4:12

LIGI-01-P01-T01-A-42-2425-F00-C00-S000 *
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
42 actieve lichtstralen, HB=2425 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317342

€ 357,00

€ 339,15

€ 321,30

€ 303,45

4:13

LIGI-01-P01-T01-A-40-2295-F00-C00-S000 *
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
40 actieve lichtstralen, HB=2295 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317345

€ 352,00

€ 334,40

€ 316,80

€ 299,20

4:14

LIGI-01-P01-T01-A-38-2165-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
38 actieve lichtstralen, HB=2165 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317348

€ 347,00

€ 329,65

€ 312,30

€ 294,95

4:15

LIGI-01-P01-T01-A-36-2035-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
36 actieve lichtstralen, HB=2035 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317351

€ 342,00

€ 324,90

€ 307,80

€ 290,70

4:16

LIGI-01-P01-T01-A-34-1905-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
34 actieve lichtstralen, HB=1905 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317354

€ 337,00

€ 320,15

€ 303,30

€ 286,45

4:17

LIGI-01-P01-T01-A-32-1775-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
32 actieve lichtstralen, HB=1775 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317357

€ 332,00

€ 315,40

€ 298,80

€ 282,20

4:18

LIGI-01-P01-T01-A-30-1645-F00-C00-S000
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
30 actieve lichtstralen, HB=1645 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317360

€ 327,00

€ 310,65

€ 294,30

€ 277,95

4:19

LIGI-PNP-A-40-1792
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
40 actieve lichtstralen, HB=1792 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317562

€ 322,00

€ 305,90

€ 289,80

€ 273,70

4:20

LIGI-PNP-A-38-1702
UB: 10-30 V DC, PB=1,6...10 m/PNP-uitgang
38 actieve lichtstralen, HB=1702 mm
Set: Zender en ontvanger met aansluitkabel L=5 m en
L=15 m en instelklem LIGI-JK 10

317565

€ 317,00

€ 301,15

€ 285,30

€ 269,45

* levering uitsluitend mogelijk met expediteur
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Veiligheidsfotocellen
Artikelaanduiding

Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

UB = bedrijfsspanning

5.

Veiligheidsdetectors

5:01

AOS 124
UB: 19-35 V DC/relais
voor één veiligheidsfotocel met OSE-uitgang

315307

€ 38,70

€ 36,77

€ 34,83

€ 32,90

5:02

AOS 3230
UB: 230 V AC/veiligheidsrelais
voor één veiligheidsfotocel met OSE-uitgang

314756

€ 79,50

€ 75,53

€ 71,55

€ 67,58

5:03

AOS 3024 DC
UB: 24 V DC/veiligheidsrelais
voor één veiligheidsfotocel met OSE-uitgang

314758

€ 79,50

€ 75,53

€ 71,55

€ 67,58

5:04

AOS 3024 AC
UB: 24 V AC/veiligheidsrelais
voor één veiligheidsfotocel met OSE-uitgang

314761

€ 79,50

€ 75,53

€ 71,55

€ 67,58

5:05

AOS 4230
UB: 230 V AC/veiligheidsrelais
voor één veiligheidsfotocel met OSE-uitgang
en een 8k2-weerstandscontactlijst

314759

€ 89,00

€ 84,55

€ 80,10

€ 75,65

5:06

AOS 4024 AC
UB: 24 V AC/veiligheidsrelais
voor één veiligheidsfotocel met OSE-uitgang
en een 8k2-weerstandscontactlijst

314760

€ 89,00

€ 84,55

€ 80,10

€ 75,65

5:07

AOS 5230
UB: 230 V AC/veiligheidsrelais
voor twee veiligheidsfotocellen met OSE-uitgang

314744

€ 99,00

€ 94,05

€ 89,10

€ 84,15

5:08

AOS 6230
UB: 230 V AC/veiligheidsrelais
voor vier veiligheidsfotocellen met OSE-uitgang

315427

€ 135,00

€ 128,25

€ 121,50

€ 114,75
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Uitgebreide foto-elektrische beveiliging
Artikelaanduiding

Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

UB = bedrijfsspanning
PB = poortbreedte (reikwijdte)
L = leidinglengte

38

6.

Uitgebreide foto-elektrische beveiliging

6:01

RP 25 Reflecterende fotocel
UB: 10-40 V DC of 24V AC/DC,
PB=0,5-12 m/relais incl. accessoires

316406

€ 46,00

€ 43,70

€ 41,40

€ 39,10

6:02

ARGOS 25, 2-kanaals-eenrichtingsfotocel
UB: 10-40 V DC of 24V AC/DC,
PB=1,5-20 m/relais
Set: Zender en ontvanger incl. accessoires

316407

€ 55,00

€ 52,25

€ 49,50

€ 46,75

6:03

ARGOS, 2-kanaals-eenrichtingsfotocel
UB: 10-40 V DC of 10-30V AC,
PB=0,5-20 m/halfgeleideruitgang
Set: Zender L=4m en ontvanger L=4m

316408

€ 47,00

€ 44,65

€ 42,30

€ 39,95

6:04

SLENDER eenrichtingsfotocel
UB: 10-30V DC, PB=0,5-13 m/PNP-uitgang
Set: Zender en ontvanger, stekker M8-4-polig
met aansluitkabel L=5 m en L=15 m

316409

€ 54,00

€ 51,30

€ 48,60

€ 45,90

6:05

INNO-COM eenrichtingsfotocel
UB: 10-30V DC, PB=0,5-10m/PNP-uitgang
Set: Zender en ontvanger, stekker M8-4-polig
met aansluitkabel L=5 m en L=15 m

316410

€ 59,00

€ 56,05

€ 53,10

€ 50,15

6:06

SERIE 12 GSA/GEA eenrichtingsfotocel
UB: 10-30V DC, PB=0,5-15m/PNP-uitgang
Set: Zender L=5m en ontvanger L=15m

316411

€ 84,00

€ 79,80

€ 75,60

€ 71,40

PRIJSLIJST 01/13

Uitgebreide foto-elektrische beveiliging
Artikelaanduiding

Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

316375

€ 236,00

€ 224,20

€ 212,40

€ 200,60

UB = bedrijfsspanning
PB = poortbreedte (reikwijdte)
L = leidinglengte
8.

Trekstangdetectie

8:01

DEGI-PNP-A-18-760
UB: 10-30V DC, PB=1,6-10m/PNP-uitgang
Set: Zender en ontvanger, stekker M8-4-polig
met aansluitkabel L=5 m en L=15 m

9.

Lichtsignaalbesturing

9:01

LITAS 10 complete set
UB: 10-40V DC en 230 V AC, relaisuitgang
Set: incl. detector, 2 ontvangstsensoren LITEM 1 L=6,5
m, aansluitcontactdoos LAD 1 en spiraalkabel (SPK
5 x 0,25 mm², Bloklengte: 500, uittreklengte: 2000,
uiteinde 1: 1000/uiteinde 2: 200)

315781

€ 245,00

€ 232,75

€ 220,50

€ 208,25

9:02

LITEM 1

315778

€ 27,95

€ 26,55

€ 25,16

€ 23,76

Ontvangstsensor L=6,5 m voor de aansluiting op de
LITAS-detector
10.

Lusdetectoren

10:01

LOOP 1C/230 (voor 1 lus)
UB: 230V AC/relais-uitgang
incl. 11-polige insteekvoet

315723

€ 86,00

€ 81,70

€ 77,40

€ 73,10

10:02

LOOP 1C/24 (voor 1 lus)
UB: 24V AC/DC/relais-uitgang
incl. 11-polige insteekvoet

315722

€ 89,00

€ 84,55

€ 80,10

€ 75,65

10:03

LOOP 2C/230 (voor 2 lussen)
UB: 230V DC/AC/relais-uitgang
incl. 11-polige insteekvoet

315725

€ 124,00

€ 117,80

€ 111,60

€ 105,40

10:04

LOOP 2C/24 (voor 2 lussen)
UB: 24V AC/DC/relais-uitgang
incl. 11-polige insteekvoet

315724

€ 127,00

€ 120,65

€ 114,30

€ 107,95

10:05

F-LOOP 1C (voor 1 lus)
UB: 24V DC/NPN-uitgang
Stekkerplatine voor Feig-besturing

316417

€ 72,00

€ 68,40

€ 64,80

€ 61,20

10:06

F-LOOP 2C (voor 2 lussen)
UB: 24V DC/NPN-uitgang
Stekkerplatine voor Feig-besturing

316418

€ 89,00

€ 84,55

€ 80,10

€ 75,65
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Accessoires
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Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

11.

Accessoires

11:01

WSH-LS
Weerbeschermingskap voor reflecterende en eenrichtingsfotocellen incl. schroevenset

315315

€ 4,85

€ 4,61

€ 4,37

€ 4,12

11:02

WSH-RD82
Weerbeschermingskap voor reflector RD82 incl. schroevenset

315316

€ 4,85

€ 4,61

€ 4,37

€ 4,12

11:03

RD82 SW4
Reflector rond, diameter 82 mm

314811

€ 7,75

€ 7,36

€ 6,98

€ 6,59

11:04

ISO-RD82
Bescherming tegen condensvorming voor reflector RD82

314849

€ 1,25

€ 1,19

€ 1,13

€ 1,06

11:05

HW-RD82
Borghaak voor reflector RD82 incl. schroevenset

314848

€ 3,50

€ 3,33

€ 3,15

€ 2,98

11:06

R30/60
Reflector rechthoekig, (B/H in mm) 30/60

314810

€ 6,90

€ 6,56

€ 6,21

€ 5,87

11:07

ISO-R30/60
Bescherming tegen condensvorming voor reflector R
30/60

314850

€ 1,10

€ 1,05

€ 0,99

€ 0,94

11:08

RD85/85
Reflector vierkant, (B/H in mm) 85/85

314809

€ 8,55

€ 8,12

€ 7,70

€ 7,27

11:09

R100/100
Reflector vierkant, (B/H in mm) 100/100

314812

€ 9,40

€ 8,93

€ 8,46

€ 7,99

11:10

HW-LS
Borghaak voor reflecterende en eenrichtingsfotocellen
incl. schroevenset

314847

€ 3,50

€ 3,33

€ 3,15

€ 2,98

11.11

APG-AR
Kunststofbehuizing voor opbouwmontage van de
ARGOS-fotocellen

315919

€ 3,50

€ 3,33

€ 3,15

€ 2,98
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Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

12.

Leidingaansluitdozen

12:01

LAD 1
Leidingaansluitdoos met spiraalschroefverbinding, 3-polige kroonsteen met schroevenset

314776

€ 6,80

€ 6,46

€ 6,12

€ 5,78

12:02

LAD 2
Leidingaansluitdoos met inplugklem 5-polig incl. spiraalschroefverbinding M16 en schroevenset

314782

€ 10,85

€ 10,31

€ 9,77

€ 9,22

12:03

LAD 3
Leidingaansluitdoos met afdichtingsmateriaal, trekontlasting en aansluitklemblok, incl. schroevenset, 1 schroevendraaier en adapter voor montage op gewelfde profielen

316492

€ 8,75

€ 8,31

€ 7,88

€ 7,44

12:04

LAD 4 gesloten
Leidingaansluitdoos met gesloten afdekking, 5-polige
inplugklem (module 1), incl. 1 spiraalschroefverbinding
M16 en 3 kabelschroefverbindingen M16 en afdichtingsmateriaal

315398

€ 12,15

€ 11,54

€ 10,94

€ 10,33

12:05

LAD 4 45°
Leidingaansluitdoos met afdekking spiraalschroefverbinding schuin 45°, met 5-polige inplugklem (module 1), incl.
1 spiraalschroefverbinding M16 en 3 kabelschroefverbindingen M16 en afdichtingsmateriaal

315302

€ 12,95

€ 12,30

€ 11,66

€ 11,01

12:06

LAD 4 90°
Leidingaansluitdoos met afdekking spiraalschroefverbinding recht 90°, met 5-polige inplugklem (module 1), incl.
1 spiraalschroefverbinding M16 en 3 kabelschroefverbindingen M16 en afdichtingsmateriaal

315300

€ 12,70

€ 12,07

€ 11,43

€ 10,80

12:07

Module 2
Platine voor eenvoudige en snelle montage van de poortvleugelcomponenten

314749

€ 8,80

€ 8,36

€ 7,92

€ 7,48
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Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

Alle gegevens in mm
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13.

Spiraalkabel 3-aderig

13.01

SPK 3 x 0,5 mm²
Bloklengte: 750
Uittreklengte: 3000
Uiteinde 1: 200/uiteinde 2: 200

314769

€ 14,50

€ 13,78

€ 13,05

€ 12,33

13:02

SPK 3 x 0,5 mm²
Bloklengte: 900
Uittreklengte: 3600
Uiteinde 1: 200/uiteinde 2: 200

314780

€ 15,80

€ 15,01

€ 14,22

€ 13,43

13:03

SPK 3 x 0,5 mm²
Bloklengte: 900
Uittreklengte: 3600
Uiteinde 1: 4000/uiteinde 2: 350

314927

€ 18,40

€ 17,48

€ 16,56

€ 15,64

13:04

SPK 3 x 0,5 mm²
Bloklengte: 750
Uittreklengte: 3000
Uiteinde 1: 500/uiteinde 2: 200

314931

€ 14,70

€ 13,97

€ 13,23

€ 12,50

13:05

SPK 3 x 0,5 mm²
Bloklengte: 600
Uittreklengte: 2400
Uiteinde 1: 500/uiteinde 2: 200

314921

€ 13,95

€ 13,25

€ 12,56

€ 11,86

13:06

SPK 3 x 0,5 mm²
Bloklengte: 950
Uittreklengte: 3800
Uiteinde 1: 500/uiteinde 2: 200

314924

€ 15,30

€ 14,54

€ 13,77

€ 13,01

14.

Spiraalkabel 4-aderig

14:01

SPK 4 x 0,25 mm²
Bloklengte: 750
Uittreklengte: 3000
Uiteinde 1: 200/uiteinde 2: 200

314851

€ 13,70

€ 13,02

€ 12,33

€ 11,65

14:02

SPK 4 x 0,25 mm²
Bloklengte: 900
Uittreklengte: 3600
Uiteinde 1: 1000/uiteinde 2: 400

314772

€ 14,60

€ 13,87

€ 13,14

€ 12,41

14:03

SPK 4 x 0,25 mm²
Bloklengte: 1200
Uittreklengte: 4800
Uiteinde 1: 4000/uiteinde 2: 400

314774

€ 17,45

€ 16,58

€ 15,71

€ 14,83

14:04

SPK 4 x 0,25 mm²
Bloklengte: 900
Uittreklengte: 3600
Uiteinde 1: 2000/uiteinde 2: 350

315455

€ 15,10

€ 14,35

€ 13,59

€ 12,84
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Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9
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netto 10
t/m 15
> 15 op
aanvraag

Alle gegevens in mm

15.

Spiraalkabel 5-aderig

15:01

SPK 5 x 0,25 mm²
Bloklengte: 500
Uittreklengte: 2000
Uiteinde 1: 1000/uiteinde 2: 200

314767

€ 13,20

€ 12,54

€ 11,88

€ 11,22

15:02

SPK 5 x 0,25 mm²
Bloklengte: 750
Uittreklengte: 3000
Uiteinde 1: 200/uiteinde 2: 200

314721

€ 13,95

€ 13,25

€ 12,56

€ 11,86

15:03

SPK 5 x 0,25 mm²
Bloklengte: 800
Uittreklengte: 3200
Uiteinde 1: 1500/uiteinde 2: 200

314765

€ 14,80

€ 14,06

€ 13,32

€ 12,58

15:04

SPK 5 x 0,25 mm²
Bloklengte: 900
Uittreklengte: 3600
Uiteinde 1: 200/uiteinde 2: 300

314745

€ 14,95

€ 14,20

€ 13,46

€ 12,71

15:05

SPK 5 x 0,25 mm²
Bloklengte: 900
Uittreklengte: 3600
Uiteinde 1: 2000/uiteinde 2: 350

314923

€ 15,50

€ 14,73

€ 13,95

€ 13,18

15:06

SPK 5 x 0,25 mm²
Bloklengte: 1000
Uittreklengte: 4000
Uiteinde 1: 1000/uiteinde 2: 1500

314874

€ 17,70

€ 16,82

€ 15,93

€ 15,05

16.

Borghaak voor spiraalkabel

16:01

HW-SPK-SV16
Z-borghaak voor spiraalkabel incl. spiraalschroefverbinding M16 (speciaal voor afdelingsdeuren)

315097

€ 5,35

€ 5,08

€ 4,82

€ 4,55

16:02

HW-SPK-160/25-SV16
Rechte borghaak voor spiraalkabel, 160 x 25 mm incl.
spiraalschroefverbinding M16 (speciaal voor rolpoorten)

315098

€ 4,90

€ 4,66

€ 4,41

€ 4,17
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17.

Amboss-schaar

17:01

LS-3305
voor het zuiver afknippen van rubberprofielen
Artikelaanduiding
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Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto

Catalogusprijs in €/
netto
2 t/m 4

Catalogusprijs in €/
netto 5
t/m 9

Catalogusprijs in €/
netto 10
t/m 15

314778

€ 47,00

€ 44,65

€ 42,30

/

Artikelnummer

Prijs per
meter
in €/netto
vanaf 1m

Prijs per
meter
in €/netto
vanaf 10m

Prijs per
meter
in €/netto
vanaf 25m

Prijs per
meter
in €/netto
VPE/50m

18.

Rubberprofielen

18:01

GP12/25-75
met afdichtlip

315289

€ 11,90

€ 11,31

€ 10,71

€ 10,12

18:02

GP12/25-80
met afdichtkamer

315447

€ 17,95

€ 17,05

€ 16,16

€ 15,26

18:03

GP12/25-29

315386

€ 8,25

€ 7,84

€ 7,43

€ 7,01

18:04

GP12/38-65
met afdichtlip

316120

€ 19,50

€ 18,53

€ 17,55

€ 16,58

18:05

GP12/14-38-00
met afdichtkamer

314857

€ 7,95

€ 7,55

€ 7,16

€ 6,76

18:06

GP12/14-38-01
met afdichtkamer

315283

€ 7,95

€ 7,55

€ 7,16

€ 6,76

18:07

GP12/14-38-02
met afdichtkamer

315290

€ 7,95

€ 7,55

€ 7,16

€ 6,76

18:08

GP12/14-28
met afdichtlip

315285

€ 7,40

€ 7,03

€ 6,66

€ 6,29

18:09

GP12/14-36
met afdichtlip

315286

€ 7,70

€ 7,32

€ 6,93

€ 6,55

18:10

GP12/11-30
met afdichtlip

315284

€ 8,90

€ 8,46

€ 8,01

€ 7,57

18:11

GP12/145-295
met afdichtlip

315287

€ 8,30

€ 7,89

€ 7,47

€ 7,06

18:12

GP12/20-40-00
met afdichtlip

315288

€ 9,20

€ 8,74

€ 8,28

€ 7,82

18:13

GP12/20-40-01
met afdichtkamer

315291

€ 8,50

€ 8,08

€ 7,65

€ 7,23

18.16

GP15/25-75
met afdichtlip

314856

€ 11,90

€ 11,31

€ 10,71

€ 10,12

18:14

ALU 20x9
Materiaal: AlMgSi, Uitgesneden op 2m

315460

€ 3,60

€ 3,42

€ 3,24

€ 3,06

18:15

ALU 25x12
Materiaal: AlMgSi, Uitgesneden op 2m

315461

€ 3,95

€ 3,75

€ 3,56

€ 3,36
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Artikelnummer

Catalogusprijs in €/
netto
1 paar

Catalogusprijs in €/
netto
vanaf 5
paar

Catalogusprijs in €/
netto vanaf
10 paar

Catalogusprijs in €/
netto vanaf
25 paar

19.

Aanslagnok

19:01

ALS 25
Aanslagnok
(B/H in mm) 18/25

314723

€ 3,70

€ 3,52

€ 3,33

€ 3,15

19:02

ALS 30
Aanslagnok
(B/H in mm) 18/30

314799

€ 3,80

€ 3,61

€ 3,42

€ 3,23

19:03

ALS 35
Aanslagnok
(B/H in mm) 18/35

314768

€ 4,00

€ 3,80

€ 3,60

€ 3,40

19:04

ALS 55
Aanslagnok
(B/H in mm) 18/55

314724

€ 4,40

€ 4,18

€ 3,96

€ 3,74

19:05

MAS 1
Aanslagnok
(B/H in mm) 21/29

314795

€ 4,60

€ 4,37

€ 4,14

€ 3,91

19:06

MAS 2
Aanslagnok
(B/H in mm) 31/35

314800

€ 4,60

€ 4,37

€ 4,14

€ 3,91

19:07

MAS E
Uitbreidingsmodule voor MAS1 en 2
(B/H in mm) 21/6

314803

€ 0,80

€ 0,76

€ 0,72

€ 0,68

19:08

RAS 10
Aanslagnok
(B/H in mm) 12/30

315294

€ 3,90

€ 3,71

€ 3,51

€ 3,32

19:09

RAS 20
Aanslagnok
(B/H in mm) 12/30

315296

€ 3,90

€ 3,71

€ 3,51

€ 3,32

19:10

RAS 30
Aanslagnok
(B/H in mm) 12/30

315297

€ 3,90

€ 3,71

€ 3,51

€ 3,32

19:11

RAS 40
Aanslagnok
(B/H in mm) 12/30

315298

€ 3,90

€ 3,71

€ 3,51

€ 3,32
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JURIDISCHE INFORMATIE

Onze kleine lettertjes
Deze catalogus is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De inhoud komt overeen met de stand van zaken op het
moment van uitgave. Door de voortdurende verdere ontwikkeling van producten kunnen afwijkingen niet worden
uitgesloten. Alle technische gegevens kunnen door de
voortdurende verbetering van onze producten wijzigen.
De inhoud van de catalogus, zoals teksten en afbeeldingen,
valt onder het auteursrecht van Witt Sensoric GmbH. Nadruk, geheel of gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met
uitdrukkelijke toestemming van Witt Sensoric GmbH.
Alle catalogusprijzen zijn netto prijzen, exclusief de wettelijke omzetbelasting en verzendkosten. Alle prijzen verliezen
hun geldigheid bij het verschijnen van een nieuwe prijslijst.
De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van Witt Sensoric GmbH Berlijn zijn van kracht.
Betrouwbare service
Wij zorgen voor snelle en betrouwbare afhandeling van
uw opdrachten. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Wij zijn telefonisch onder de volgende nummers te bereiken:
Voor verkoop:
Techniek:
Boekhouding:
of per fax:
© carlosseller - Fotolia.com 2013
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of stuur een e-mail naar:
vertrieb@witt-sensoric.de

Made in Germany - Wij leveren u kwaliteit uit de hoofdstad
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VOORWAARDEN

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Witt Sensoric GmbH Berlijn
1. Contractafsluiting
Onze leveringen vinden uitsluitend plaats op basis van de hierna vermelde voorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de koper zijn voor ons niet verplichtend, ook
als er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. Uiterlijk bij de ontvangst van de
goederen gelden onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden als aanvaard.
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten en afspraken, in het bijzonder voor zover ze deze voorwaarden veranderen, worden pas voor ons bindend na onze schriftelijke bevestiging. Mondelinge of schriftelijke bestellingen
gelden als aanvaard na verstrekking van de schriftelijke opdrachtbevestiging of
levering van de bestelde goederen.
Informatie over technische gegevens, afmetingen, hoeveelheden, kleuren en
overige eigenschappen in catalogi, gegevensbladen, productbeschrijvingen en
soortgelijke documenten is onderhevig aan wijzigingen in het kader van verdere
ontwikkelingen en verbeteringen en vormen zodoende geen garantie.
2. Prijzen en betalingsvoorwaarden
De prijzen zijn af-fabriek, exclusief verpakkings- en verzendkosten, exclusief
de steeds geldende wettelijke omzetbelasting. Betalingen moeten aan de leverancier zonder bijkomende bankkosten worden gedaan. De koper kan slechts
met die vorderingen verrekenen, waarvan is vastgesteld dat ze onbetwist en
rechtsgeldig zijn. Alle prijzen verliezen hun geldigheid bij het verschijnen van
een nieuwe prijslijst.
3. Eigendomsvoorbehoud
De goederen die het onderwerp zijn van de leveringen (voorbehoudsgoederen)
blijven eigendom van de leverancier tot aan de eisen is voldaan, waar de koper
op basis van de zakelijke verbinding recht op heeft. Voor zover de waarde van
alle zekerheidsrechten waar de leverancier recht op heeft, de hoogte van alle
gegarandeerde eisen met meer dan 20% overschrijdt, zal de leverancier op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.
Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden
een verpanding of zekerheidsoverdracht te doen, en is de doorverkoop aan wederverkopers bij een normale gang van zaken slechts toegestaan op voorwaarde
dat de wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt, dan wel het voorbehoud
maakt dat het eigendom pas overgaat op de klant, als deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Bij verpandingen, beslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van derden, moet de koper de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen. Bij plichtsverzuim van de koper, in het bijzonder bij achterstallige betaling, is de leverancier - na vruchteloos verloop van een aan de koper gestelde redelijke termijn om
te presteren - gerechtigd tot terugtrekking uit het contract en tot terugname; de
wettelijke bepalingen met betrekking tot de noodzaak van het stellen van een
termijn blijven onaangetast. De koper is tot teruggave verplicht.
De leverancier is gerechtigd tot stopzetting van zijn diensten en/of terugtrekking
uit het contract, indien hem omstandigheden bekend worden, die duiden op
insolvabiliteit van de koper of indien de koper om andere redenen niet bereid
of in staat is binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
4. Levering
De levertijd wordt bij benadering vastgesteld. De levertermijn begint op de dag
van verzending van de opdrachtbevestiging en geldt als opgevolgd indien de
goederen voor afloop van de leveringstermijn ons depot hebben verlaten of bij
verzendingsmogelijkheid het verzendklaar zijn van de goederen is gemeld. De
levertermijn wordt redelijkerwijs verlengd - ook binnen een leveringsvertraging
- bij het optreden van onvoorziene belemmeringen, die de leverancier, ondanks
de naar omstandigheden te verwachten zorgvuldigheid niet kon afwenden - ongeacht of deze zijn opgetreden bij ons of bij onze toeleveranciers - bijv. bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, vakbondsacties, oorlog, mobilisatie, oproer,
vertragingen in de aanlevering van wezenlijke grond- en bouwstoffen of force
majeure.
Het aanhouden van termijnen voor leveringen veronderstelt het tijdig binnenkomen van alle door de koper te leveren stukken, vereiste toelatingen en vrijgaven,
in het bijzonder van plannen, evenals het door de koper in acht nemen van de
overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen. Wordt niet
op tijd aan deze voorwaarden voldaan, dan zullen de termijnen in redelijkheid
worden aangepast; dit geldt niet indien de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.

Indien de levering vertraging oploopt, dient de koper een passende uitsteltermijn vast te stellen. Na afloop van deze uitsteltermijn, is de koper gerechtigd
het contract te ontbinden. Schadevergoedingen vanwege in gebreke blijven of
vanwege vertraagde naleving zijn uitgesloten. De koper mag deelleveringen
niet afwijzen. Voor bijzondere uitvoeringen behouden wij ons het recht voor om
meer of minder hoeveelheid te leveren.
5. Vracht, verzending
Indien niet anders overeengekomen, zijn er kosten verbonden aan de verzending. Met de overdracht van de goederen aan de expediteur of transporteur, uiterlijk echter met het verlaten van ons depot, gaat het risico over op de koper. De
op de overeengekomen termijn verzendklaar gemelde artikelen moeten direct
worden opgehaald, in andere gevallen of indien verzending niet mogelijk is, zijn
wij gerechtigd de artikelen op kosten en risico van de koper naar eigen inzicht op
te slaan en als af-fabriek geleverd te berekenen. De koper is bij het exporteren
verplicht de toepasselijke exportcontroleregels van de te leveren artikelen in acht
te nemen. Bij schending van de exportbepalingen is de leverancier gerechtigd
tot terugtrekking uit het contract.
6. Garantie, aansprakelijkheid, klachten over gebreken
Klachten dienen onverminderd een kortere klachtindieningstermijn uiterlijk
twee weken na ontvangst van de goederen te worden ingediend. Gebreken die
ook bij zorgvuldige controle binnen deze termijn niet ontdekt kunnen worden,
dienen per omgaande na ontdekking, echter uiterlijk binnen de garantietermijn
te worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, geldt de levering
als te zijn goedgekeurd. De garantietermijn bedraagt 24 maanden na levering
van de goederen. Indien het gerechtigd is een klacht in te dienen, leveren wij
naar onze keuze vervangende goederen, herstel of vergoeding van de verminderde waarde. Overige garantieaanspraken zijn uitgesloten.
Aanspraak op schadevergoeding op grond van de onmogelijkheid van de prestatie, vanwege vertraging, vanwege positieve schending van een verplichting,
vanwege het aangaan van schulden bij het sluiten van de overeenkomst of
vanwege ongeoorloofde handeling, is uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid van ons resp. door onze leidinggevende medewerkers.
Overige schadeclaims en aanspraken op vergoeding van kosten (hierna: schadeclaims) om het even uit welke rechtsgrond, in het bijzonder wegens het niet
nakomen van plichten uit de schuldverbintenis en uit ongeoorloofde handeling,
zijn uitgesloten.
Dit geldt niet, voor zover dwingende aansprakelijkheid geldt, bijv. volgens de
wet op de productaansprakelijkheid in gevallen van opzet, grove nalatigheid,
wegens de schending van leven, lichaam en gezondheid, wegens het niet nakomen van belangrijke contractuele plichten. De schadeclaim voor het niet nakomen van de belangrijke contractuele plichten is echter beperkt tot de voor het
contract typische, te voorziene schade, voor zover geen sprake is van opzet of
grove nalatigheid of voor zover wegens de schending van het leven, lichaam of
gezondheid aansprakelijkheid geldt. Met de bovenstaande bepalingen gaat geen
wijziging van de bewijslast in het nadeel van de koper gepaard.
Voor zover de koper overeenkomstig dit artikel schadeclaims toekomen, verjaren deze na afloop van de voor de materiële garantieaanspraken geldende
verjaringstermijn. Bij schadeclaims overeenkomstig de wet op productaansprakelijkheid gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.
7. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Als de koper zakelijk koper is, is de bevoegde rechtbank bij alle direct en indirect
uit de contractrelatie blijkende geschillen, de vestigingsplaats van de leverancier.
De leverancier is echter eveneens gerechtigd een aanklacht in te dienen in de
vestigingsplaats van de koper. Voor de rechtsverhouding in samenhang met dit
contract, geldt het Duitse materiële recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag
betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen (‘UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods', CISG).
8. Bindende aard van het contract
Het contract blijft ook bij gerechtelijke ongeldigheid van individuele bepalingen
in zijn overige onderdelen bindend. Dat geldt niet als het vasthouden aan het
contract een onredelijke hardheid voor een partij zou betekenen.
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