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CONTACTLOZE EN HYGIËNISCHE 
OPLOSSINGEN VOOR  
AL UW TOEPASSINGEN

ONZE SENSOR-OPLOSSINGEN  
VERMINDEREN DE AANRAAK-

PUNTEN OP INGRIJPENDE WIJZE

Onze sensor-oplossingen voor automatische 
deuren verhogen niet alleen het comfort  
en de veiligheid van gebruikers, ze zijn ook  
contactloos en hygiënisch.

InnovatieContacloos Hygiëne

Meer dan ooit is duidelijk dat deurklinken, druk-
knoppen en trekkoorden in openbare ruimtes een 
onnodige voedingsbodem vormen voor bacteriën, 
ziektekiemen en virussen. 

Onze oplossingen zorgen niet enkel voor een 
gerust gevoel, maar verminderen ook drastisch de 
niet-essentiële contacten en garanderen daardoor 
volledige veiligheid voor iedereen, overal.

Hoogste comfort & veiligheidVermindering van aanraakpunten Beperking van kiemverspreiding
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CONTACTLOZE SCHAKELAAR
Met één handbeweging opent u  alle soorten autom-
atische deuren open! In omgevingen waar hygiëne 
en bacteriebeheersing essentieel zijn - ziekenhuizen, 
laboratoria, supermarkten, magazijnen, restaurants, 
toiletten - beperkt BEA’s Magic Switch het aantal  
aanraakpunten tot een minimum.

EEN VIRTUELE OPENINGSKNOP VOOR DE INDUSTRIE
U kunt BEA’s sensoren gebruiken voor een upgrade naar 
contactloze aansturing in industriële omgevingen. De 
LZR-I100 is een laserveiligheidssensor voor industriële 
deuren met een optionele virtuele openingsknop. Hij kan 
gebruikt worden voor het bewust openen van deuren en 
vormt daarmee een volledig contactloze en hygiënische 
oplossing.

HYGIËNISCHE OPENING VAN RAMEN
De LZR-FLATSCAN W, BEA’s lasersensor voor automa-
tische ramen, beveiligt ramen niet alleen tijdens het ope-
nen of sluiten, maar kan ook gebruikt worden om ze met 
een simpel handgebaar aan te sturen. U voegt gewoon 
een virtuele openingsknop toe in het detectiegebied.

VIRTUELE TREKKOORDEN
In drukke industriële omgevingen zijn er veel contactpunten 
die u makkelijk kunt omzeilen via een upgrade naar contact-
loze aansturing. De LZR-WIDESCAN is een lasersensor 
voor het openen van deuren, zonebewaking en veiligheid in 
industriële omgevingen. Met dit alternatief voor mechanis-
che trekkoorden kunt u tot drie virtuele activeringspunten 
toevoegen om deuren bewust te openen.

CONTACTLOOS OPENEN VAN BINNENDEUREN IN TREINEN
Na plaatsing van de RS-15 op de binnendeuren van een 
trein gaan deze automatisch open, zodra een passagier 
wordt gedetecteerd. Ziektekiemen krijgen geen kans 
meer, omdat er geen contact meer is met handgrepen. 
Bovendien voorkomt de sensor dat een deur dichtgaat, 
zolang er nog passagiers in de doorgang zijn.


