Foto Gong
Classic eller trådløs

Det perfekte dørmeldesystem,
der holder øje med indgangsdøren

Byd kunderne velkommen
Foto Gong dørmeldesystemet fås i to varianter, PIR classic og PIR trådløs. For begge varianter gælder det, at lydkvaliteten
er i top, og de er lette at installare.
Kort fortalt er Foto Gong PIR classic (Passiv InfraRød) god til såvel små som større butikker. Foto Gong PIR trådløs er i
sagens natur perfekt i de butikker, hvor ledningsføring mellem PIR-sensor og central ikke er muligt eller meget besværligt.
Uanset hvilken af de to varianter du vælger, så er du sikker på at få en gennemprøvet og langtidsholdbar løsning, som giver
dig stor sikkerhed i dagligdagen og byder kunderne velkommen.

4 grunde til at vælge Foto Gong dørmeldesystemet:

1

Byder kunderne velkommen med 4 valgfrie lyde,
som er behagelige at høre på

2.

Giver tryghed, sikkerhed og god kundeservice
– en åben dør giver flere kunder

3

Giver signal, selv når døren er åben

4

Giver bedre indeklima, da du kan holde døren åben
– f.eks. en varm sommerdag

Foto Gong PIR classic
En optimal løsning, hvor PIR-sensoren placeres over døren og registrerer kunder i et felt foran døren. Via en genial
indstilling på selve PIR-sensoren kan man nemt afgrænse området foran døren, hvorved uønsket registrering undgås.
Denne løsning er specielt velegnet til butikker med indgange, hvor der ikke opholder sig kunder lige inden for døren,
og hvor en placering af sensoren over indgangen er mest hensigtsmæssig. Systemet kan også udvides med flere sensorer,
tryk og en ekstra lydgiver.

Foto Gong PIR - komplet sæt
Typenr. 33-410

Tilbehør

Central
Typenr. 23-410

Lydgiver, ekstra
Typenr. 23-209

Sensor PIR
Typenr. 44-041

Adapter til central
Typenr. 23-041

Ønsker du flere oplysninger?
Find tekniske data på www.niko.eu. For yderligere information kontakt os på tel. 74 42 47 26 eller info@niko.dk.
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Foto Gong PIR trådløs
Foto Gong PIR trådløs er en perfekt løsning, hvor PIR-sensoren placeres over døren og registrerer kunder i et felt foran
døren. Systemet har store fordele, når ledningsføring mellem sensor og central ikke er muligt eller meget besværligt.
Via en genial indstilling på selve PIR-sensoren kan man nemt afgrænse området foran døren, så uønsket registrering undgås.
Sensoren tilsluttes blot den medleverede 230 V-adapter – eller kan forsynes med batterier, hvor det ikke er muligt at tilslutte
adapteren til en stikkontakt. Så installationen er meget enkel. Udover de trådløse fordele kan der også tilsluttes sensorer
med ledningsforbindelse. Eksempelvis kan en IR-sensor tilsluttes en trådløs central ved døren. Den trådløse PIR-sensor og
evt. en ekstra trådløs central (lydgiver) kan således placeres i et kontor- eller lagerlokale.

Foto Gong PIR trådløs - komplet sæt
Typenr. 33-450

Tilbehør

Central
Typenr. 23-450

Lydgiver, ekstra
Typenr. 23-209

Sensor PIR trådløs
Typenr. 44-045

Adapter til central
Typenr. 23-041

Adapter sensor PIR trådløs
Typenr. 23-045

Ønsker du flere oplysninger?
Find tekniske data på www.niko.eu. For yderligere information kontakt os på tel. 74 42 47 26 eller info@niko.dk.
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Niko udvikler elektr(on)iske løsninger, der får bygninger til at
fungere bedre for dem, som bor og arbejder i dem, ved at bruge
mindre energi, øge belysningskomfort og sikkerhed og få alle
funktioner til at samarbejde gnidningsløst. Bygninger med Niko
er mere effektive, kan styres eksternt og interagere i større ecosystemer. Niko er en belgisk familievirksomhed fra Sint-Niklaas
med 700 medarbejdere og 10 europæiske afdelinger.
Hos Niko er der ét spørgsmål, der driver os hver dag:
‘Hvordan får vi bygninger til at fungere bedre for dig?’

Niko-Servodan A/S
Stenager 5
6400 Sønderborg
T: 7442 4726
www.niko.eu
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