
FOTOCELLEN EN 
VEILIGHEIDSINRICHTINGEN  

Uitrustingen 
voor veiligheid
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HET INGEBOUWDE BEVEILIGINGSSYSTEEM Db en Db+Df
Bij automatiseringen voor schuifhekken (series Bx-243, Bx en Bk) maakt de fotocel Db de integratie van de veiligheidsranden Df, 
bevestigd op de bewegende vleugel, in het beveiligingssysteem mogelijk, zonder dat er moeilijke bekabelingswerkzaamheden 
nodig zijn. Zo wordt de beweging van de vleugel uiterst veilig en daarom is dit systeem met name geschikt voor omgevingen 
met frequent verkeer. Ook bij draaihekken of verkeersslagbomen kan met het systeem Db perimetrische beveiliging worden 
gerealiseerd voor maximale verkeersveiligheid.

SCHUIFHEK DRAAIHEK

Het  
assortiment  
 
Om de automatiseringsinstallatie te vervolledigen biedt Came 
een compleet assortiment van uitrustingen voor de veiligheid, alle 
conform de geldende Europese wetgeving.
De fotocellen, draadloos of met kabel, en de veiligheidsranden, 
die zowel op hekken als garagepoorten kunnen worden 
aangebracht, zorgen voor perfect veilige en certificeerbare 
systemen, een belangrijke toegevoegde waarde voor moderne 
automatiseringsinstallaties.

serie Delta
OPBOUW

serie Delta
INBOUW

FOTOCELLEN
serie DELTA en
DELTA S
Delta is de infraroodfotocel; Delta S is de 
gesynchroniseerde infraroodfotocel.  
Beide hebben een bereik van 20 m en zijn 
zowel in opbouw- als inbouwuitvoering 
verkrijgbaar, inclusief houder.  
Er is een serie verkrijgbaar inclusief  
aluminium paaltjes voor installatie in één of 
twee richtingen.  
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1 TX-fotocel 5 systeem Db (TX-RX)

2 RX-fotocel 6 systeem Db (RX-TX)

3 Systeem Db + Df (Rx) 7 systeem Db (RX)

4 Systeem Db + Df (Tx) 8 systeem Db (TX)

SYNCHRONISATIE VAN DE INFRAROODSTRAAL
De geavanceerde fotocellen van Came, zoals de series DeltaS en Dir, beschikken over technologie met gesynchroniseerde 
infraroodstraal, waarmee meerdere paren fotocellen in dezelfde installatie kunnen worden toegepast, ook op dubbele hoogte en/
of dichtbij elkaar, zonder gevaar voor interferentie en zonder de posities van de zenders en ontvangers te verwisselen.
Dit wordt gegarandeerd door een directe kabelverbinding tussen zender en ontvanger, om de inrichtingen te synchroniseren die 
op dezelfde as moeten werken.

Zender Ontvanger

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied 
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van 
oplossingen voor de woning: van 
automatiseringen voor  
hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

Fotocel Dir
Dir is de gesynchroniseerde infraroodfotocel voor opbouw met een bereik van 10, 
20 of 30 m. De speciale uitrustingen zijn onder meer de paaltjes van aluminium of 
PVC, ook in de uitvoering op dubbele hoogte, en de speciale, stootvaste behuizing 
van aluminiumlegering. 

DIR10 • DIR20 • DIR30

Draadloze fotocellen Db
Db is een veiligheidsinrichting met infraroodstraal, verkrijgbaar in de uitvoeringen 
met een straal in één richting en in twee richtingen.  
Het systeem is bijzonder geschikt om eenvoudig een perimetrische beveiliging te 
realiseren en de totale veiligheid van de installatie te garanderen.  
Db wordt gevoed met batterijen en het maximale bereik is 10 m. 

DBC01 • DBC03 • DBC04 • DBS01 • 
DBS02 • DBCT

Veiligheidsranden Df
Df is gepatenteerd door Came, conform de normen EN 12978 - EN 954-1. 
Het wordt toegepast voor de beveiliging van zowel hekken als garagepoorten.
Het is gebruiksklaar met modules van verschillende lengte of te assembleren tot 
maximaal 6 m.

DF15 • DF17 • DF20 • DF25

Db Db Df
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came is a company of

Delta

MODEL DELTA-E • DELTA-I DELTA-SE • DELTA-SI

IP-Beschermingsgraad 54 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC

Contactvermogen bij 24 V (A) 0,5 0,5

Opgenomen stroom bij 24 V AC (mA) 110 70

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS-POLYCARBONAAT ABS-POLYCARBONAAT

 12 - 24 V AC - DC

Dir

MODEL DIR10 • DIR20 • DIR30

IP-Beschermingsgraad 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 12 - 24 AC - DC

Contactvermogen bij 24 V (A) 1

Opgenomen stroom bij 24 V AC (mA) 60

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS-POLYCARBONAAT

 12 - 24 V AC - DC

Db

MODEL DBC01 • DBC03 • DBC04 DBS01 • DBS02 • DBCT

IP-Beschermingsgraad 54 54

Voeding (V - 50/60 Hz)
12 - 24 AC - DC  

(alleen RX van 001DBC01)
12 - 24 AC - DC  

(alleen RX van 001DBS01 en 001DBS02)

Batterijen (V) 4 x 1,5 AAA min. 1000 mAH 4 x 1,5 AAA min. 1000 mAH

Schakelvermogen relais bij 24 V (mA) 500 1

Opgenomen stroom
DBC01 (TX 70 μA - RX 48 mA) 

DBC03 (70 μA) - DBC04 (70 μA)
RX van 001DBS01 en 001DBS02  

48 mA - TX 70 μA

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal ABS-POLYCARBONAAT ABS-POLYCARBONAAT

 12 - 24 V AC - DC

Df

MODEL DF15 • DF17 • DF20 • DF25 • TMF • TMF6

IP-Beschermingsgraad 54

Contactvermogen (A) 3 / 24 V (resistief)

Max. snelheid gemeten op vleugelpunt (m/min) 12

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Materiaal TPE 65 SHORT A

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.

TECHNISCHE KENMERKEN
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Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com


