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sleutelschakelaar
Een kompleet gamma voor de bediening
op afstand. Er zijn verschillende mogelijk-
heden om aan iedere specifieke vraag te
beantwoorden.
Vervaardigd uit gespoten aluminium, zijn
de sleutelschakelaars van CAME
beschermd tegen vandalisme dankzij het
ANTI VANDALISME systeem.

SET I
Inbouwsleutelschakelaar met ZAMAC alumi-
niumbehuizing en PVC inbouwdoos. Ook
voorzien voor het monteren op een paal.
De sleutelschakelaar conform aan de DIN
norm, kan gepersonaliseerd en
aangesloten worden op andere
CAME toestellen.

SET E
Opbouwsleutelschakelaar met ZAMAC alumi-
niumbehuizing. Bestaat in aluminiumkleur of

zwart gevernist. De sleutelschakelaar con-
form aan de DIN norm, kan geper-
sonaliseerd en aangesloten wor-
den op andere CAME toestellen.

SET J - SET K
Gebruiksvriendelijke en vereenvou-
digde versie.
De SET-J en SET-K , in- en opbouw, bie-
den een eenvoudige oplossing aan alle
bedieningsbehoeften. Met zijn kleinere
afmetingen en uitzonderlijke kwaliteit van
afwerking zoals een beschermingskapje
voor het slot zijn ze uitermate
geschikt in zeer vochtige
omgevingen.

SEM 2
Uitermate geschikt voor gemeenschappelijk
gebruik. De SEM-2 is een magneetsleutel-
schakelaar in een ZAMAC aluminiumbehui-
zing, voorzien van een antivandalisme sys-
teem.
Kan geplaatst worden op een muur of wor-
den gemonteerd in een aluminiumpaal
(1m hoog).
De sleutel SEC wordt met een
persoonlijke code gecodeerd,
wat de reproductie door een
derde onmogelijk maakt.

SEC
Sleutel met persoonlijke code.
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TSP01
Proximity kaartlezer
De TSP01 is een autonome kaartlezer ont-
vanger die tot 250 gebruikers kan beheren
(stand-alone). Het meest praktische systeem
voor een vereenvoudigde manier van toe-
gangscontrole van personen in gemeen-
schappelijke omgevingen. Het openen en
sluiten van poorten gebeurt door middel van
een ISOCARD of door een CAME zender
ATOMO of TOP-SA waarin een klein
Proximity zendertje wordt gemonteerd.

SMA   
Inductielus detector
Verbonden aan een grondspiraal, worden via
de detectoren SMA aanwezige metalen
massa’s gedetecteerd (wagens, fietsen,…)
en het systeem geopend via een impuls.
Speciaal voor het openen en controleren van
industriële poorten en slagbomen, worden
deze lussen ook gebruikt bij parking beheer,
meer specifiek voor de toepassing van “par-
king volzet”.
Zijn beschikbaar in de versie 230V en 24V,
met de mogelijkheid om één of twee zones
te detecteren.

MS 9502   
Benaderingsschakelaar
Uitermate geschikt voor toepassingen waar,
indien nodig, het gemakkelijk is om de maxi-
male bediening te hebben voor het
openen van een automatische
deur of het activeren van een
ander systeem.
Door zijn gemakkelijk gebruik is hij
geschikt voor oudere personen,
rolstoelpatiënten  en kinderen.
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