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GC 342+  *
ANVENDELSESOMRÅDER

Sikring af automatiske hængslede døre, især modsat hængselside

Ind- og udvendige døre

Anvendes ved brede døre med en dørbladbredde på op til 1600 mm

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskinner

Anvendes ved døre med gennemgående vertikal push-bar

ANVENDELSESOMRÅDER

Sikring af automatiske hængslede døre, især modsat hængselside

Ind- og udvendige døre

Anvendes ved brede døre med en dørbladbredde på op til 1600 mm

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskinner

Anvendes ved døre med gennemgående vertikal push-bar

Laserscanner til sikring af automatiske hængslede døre med
integreret skjult objekt og skjult væg

ANVENDELSESOMRÅDER

Sikring af automatiske hængslede døre, især modsat hængselside

Ind- og udvendige døre

Anvendes ved brede døre med en dørbladbredde på op til 1600 mm

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskinner

Anvendes ved døre med gennemgående vertikal push-bar

ANVENDELSESOMRÅDER

Sikring af automatiske hængslede døre, især modsat hængselside

Ind- og udvendige døre

Anvendes ved brede døre med en dørbladbredde på op til 1600 mm

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskinner

Anvendes ved døre med gennemgående vertikal push-bar
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PRODUKTDETALJER

Kompakt og pladsbesparende sikringssensor

Finmasket detektionsfelt sikrer dørbladbredder på op til 1600 mm

Integreret objekt og skjult væg i nærheden af den maksimale døråbning

Sikringsfelt på hovedlukkekant udvider sig automatisk alt efter dørvinkel

Automatiseret programmering af systemet via et tryk på knappen

Hindring af farer ved klemme- og skærekanter på automatiserede vinduer

Fire laserforhæng sikrer et stort område og forhindrer, at døren lukker, hvis en person befinder sig under
rammen

Laserforhæng kan anvendes til den kontaktløse døraktivering via et udgangssignal

PRODUKTDETALJER

Kompakt og pladsbesparende sikringssensor

Finmasket detektionsfelt sikrer dørbladbredder på op til 1600 mm

Integreret objekt og skjult væg i nærheden af den maksimale døråbning

Sikringsfelt på hovedlukkekant udvider sig automatisk alt efter dørvinkel

Automatiseret programmering af systemet via et tryk på knappen

Hindring af farer ved klemme- og skærekanter på automatiserede vinduer

Fire laserforhæng sikrer et stort område og forhindrer, at døren lukker, hvis en person befinder sig under
rammen

Laserforhæng kan anvendes til den kontaktløse døraktivering via et udgangssignal

TEKNISKE DATA

Handelsnavn GC 342+  *

Dimensioner 145 x 88 x 68 mm

Teknologi Laserscanner, måling af lys-oppetid

Antal aktive, infrarøde sensorer 4

Udgang 3 potentialfrie relækontakter

Beskyttelsesklasse IP44

Tilslutningskabel længde 2500 mm

Monteringshøjde (min.) 1500 mm

Monteringshøjde (maks.) 3870 mm

Reaktionstid Typisk &lt; 120 ms / maks. 220 ms (forhæng 2)

Driftstemperatur -25 - 60 °C

Luftfugtighed 0-95 % relativ, ikke kondenserende

Standardkonformitet DIN 18650, EN 16005

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dimension
er Udgang

GC 342+
(venstre
modul)  *

Laserscanner med fire laserforhæng for optimal sikring
af fareområder - inklusive sekundær lukkekant - på
automatiske hængslede døre, ekstra udgang for
kontaktløs aktivering. / bestående af sensormodul, kabel
og tilbehør

198693 rustfri
stålfarve

145 x 88 x
68 mm

3 potentialfrie
relækontakter

GC 342+
(venstre
modul)  *

Laserscanner med fire laserforhæng for optimal sikring
af fareområder - inklusive sekundær lukkekant - på
automatiske hængslede døre, ekstra udgang for
kontaktløs aktivering. / bestående af sensormodul, kabel
og tilbehør

198669 sort 145 x 88 x
68 mm

3 potentialfrie
relækontakter
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dimension
er Udgang

GC 342+
(venstre
modul)  *

Laserscanner med fire laserforhæng for optimal sikring
af fareområder - inklusive sekundær lukkekant - på
automatiske hængslede døre, ekstra udgang for
kontaktløs aktivering. / bestående af sensormodul, kabel
og tilbehør

198671 hvid RAL
9016

145 x 88 x
68 mm

3 potentialfrie
relækontakter

GC 342+
(højre modul)
*

Laserscanner med fire laserforhæng for optimal sikring
af fareområder - inklusive sekundær lukkekant - på
automatiske hængslede døre, ekstra udgang for
kontaktløs aktivering. / bestående af sensormodul, kabel
og tilbehør

198694 rustfri
stålfarve

145 x 88 x
68 mm

3 potentialfrie
relækontakter

GC 342+
(højre modul)
*

Laserscanner med fire laserforhæng for optimal sikring
af fareområder - inklusive sekundær lukkekant - på
automatiske hængslede døre, ekstra udgang for
kontaktløs aktivering. / bestående af sensormodul, kabel
og tilbehør

198670 sort 145 x 88 x
68 mm

3 potentialfrie
relækontakter

GC 342+
(højre modul)
*

Laserscanner med fire laserforhæng for optimal sikring
af fareområder - inklusive sekundær lukkekant - på
automatiske hængslede døre, ekstra udgang for
kontaktløs aktivering. / bestående af sensormodul, kabel
og tilbehør

198692 hvid RAL
9016

145 x 88 x
68 mm

3 potentialfrie
relækontakter

TILBEHØR

FJERNBETJENING TIL SENSORER

Sensor-fjernbetjening

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dimensione
r Længde

Fjernbetjening til
sensorer

Indstilling og parametrering af GC 363, GC 339, GC 342 og GC
304. Kompatibel med GC 362, GC 333, GC 333 C og ACTIV S
GE

100061 sort 130 x 50 x
20 mm

130 mm

GC 342 / GC 342+ BRANDSIKRINGSADAPTER  *

Nødvendig til lægning af forbindelseskablet hængselside/modsat
hængselside ved borehulsdiametre på 5 mm
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

GC 342 brandsikringsadapter
*

Inklusive dørforbindelseskabel BS/BGS. Reducerer den påkrævede borehuldiameter fra
10 mm til 5 mm

189384

SPOTFINDER  *

Til positionsbestemmelse af infrarøde gitre

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Længde

Spotfinder  * Enhed til positionsbestemmelse af infrarøde gitre 112321 80 mm

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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