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BERÖRINGSFRIA OCH  
HYGIENISKA LÖSNINGAR FÖR 
DIN ANVÄNDNINGAR

VÅRA AVKÄNNINGSLÖSNINGAR  
MINSKAR ANTALET  

BERÖRINGSPUNKTER AVSEVÄRT

Utöver att maximera komforten och säkerheten 
för användarna, är våra avkänningslösningar  
för automatiska dörrar dessutom beröringsfria 
och hygieniska. 

InnovativBeröringsfri Hygienisk

I dessa tider är vi mer medvetna än någonsin  
om hur dörrhandtag, tryckknappar och draglinor  
i offentliga utrymmen utgör onödig grogrund  
för bakterier, baciller och virus

Med våra lösningar kan du känna dig trygg, eftersom 
de minskar behovet av icke-nödvändig beröring och 
därmed ökar säkerheten för användarna överallt.

Maximal komfort och säkerhetMinskning av beröringspunkter Begränsning av spridningen av bakterier
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KONTAKTLÖS KNAPP FÖR AKTIVERING
Öppna alla typer av automatiska dörrar med en enkel  
handvinkning! Med MAGIC SWITCH CHROMA från BEA kan 
du minska antalet beröringspunkter till ett minimum i miljöer 
där hygien och bakteriekontroll är av största vikt: sjukhus, labb,  
stormarknader, lager, restauranger, toaletter.

EN VIRTUELL DRAGSNÖRE
Industrianläggningar med hög belastning har många beröring-
spunkter som enkelt kan undvikas genom att uppgradera till 
beröringsfri aktivering. LZR-WIDESCAN är en lasersensor  
för öppning, områdesövervakning och säkerhet i industriella  
miljöer. Som beröringsfritt alternativ till mekaniska dragsnören 
kan du lägga till upp till tre virtuella manöverdon för att  
avsiktligt öppna dörren.

HYGIENISK ÖPPNING FÖR FÖNSTER
BEAs lasersensor för automatiska fönster, LZR-FLATSCAN W, 
säkrar inte enbart fönstret när det är i rörelse, utan kan även 
användas för att aktivera det med en enkel handrörelse.  
Lägg bara till en virtuell knapp i detekteringsfältet.

EN VIRTUELL ÖPPNINGSKNAPP FÖR INDUSTRI
BEAs sensorer kan användas för att uppgradera till beröringsfri 
aktivering i industriella miljöer. LZR-I100 är en lasersäkerhets-
sensor för industriportar med en virtuell tryckknapp (tillval) 
som kan användas för avsiktlig öppning, vilket ger en helt 
beröringsfri och hygienisk lösning.

HYGIENISK ÖPPNING
LZR-FLATSCAN 3D SW har en extra utgång för dör-
röppningen. Flatscan 3D SW har en extra utgång som är 
avsedd för öppning av dörren. Flera virtuella öppningsk-
nappar kan placeras var som helst i detekteringsfältet för 
att öppna dörren på kommando. Det är till och med möjligt 
att använda hela ridåer för uppgiften. Hygienisk.


