Företaget har specialiserat sig inom 3 områden:
accessteknik, detektering i parkeringsapplikationer samt detektering i trafikapplikationer.

INTERNATIONAL

Företaget är ISO-certifierat och produkterna är
CE-märkta.

Nortech från Sydafrika grundades 1969 och är
idag en av världens största producenter av komponenter för olika detekteringssystem.

Intergate har sammanställt basdokumentation på
detta blad. Till varje produkt finns även datablad
med djupare information. Kontakta oss gärna om
det är något ni saknar, vi kanske har det också.

AutoTag

Tag

Läsenhet

AutoTag är ett beröringsfritt system för identifiering av
behöriga fordon på ett avstånd av 3 - 6 m från läsenheten.
ID-brickan (Tag) placeras på insidan av fordonets ruta i en
anpassad hållare.
Systemet finns i olika utföranden anpassade för Clock &
Data, RS232, RS485 eller Wiegand.
AutoTag underlättar vid kontrollerade in- och utpassager
genom trafikbommar,grindar, portar och pollare.

Läsenhet
Dimension: 240 × 240 × 67 mm
Matarström: 12 - 24V DC eller 230V AC.
Kan monteras i separat hållare.
Ledat fäste finns för montage på pelare eller vägg.
Tag
Dimension:
Batteri:

Fäste

115 × 35 ×11 mm
3V CR2032 med livslängd min 3 år.

Hållare
Datablad nr 5-5103

Track

Sändare

Track är också ett beröringsfritt system för identifiering av behöriga fordon. I
detta fall monteras en liten sändare under fordonet.
Sändarens signaler fångas upp av en magnetslinga som placeras på
lämpligt avstånd framför hindret som skall öppnas. Magnetslingan kopplas
till en mottagare som tar emot signalerna.
Systemet finns i tre olika utföranden: Track 100 med en kod, Track 200
med 4 olika koder samt Track 2000 med obegränsat antal koder.
Sändare
Dimension: Koniskt formad - ø 85 mm - höjd 87 mm
Montering:
Via 22 mm hål (alternativt via konsol)
Matarström: 12 - 24V DC .

Mottagare

Mottagare
Dimension: Beroende på utförande (ca 80 × 80 × 40 mm)
Systemet finns i olika utföranden anpassade för Clock & Data,
RS232 eller Wiegand.
Datablad nr 5-5114

PD130 är en serie enkanaliga
kompakta fordonsdetektorer
avsedda för montage på 11polig sockel.
2 st LED-lampor för indikering.
8 st omkopplare (DIPswitchar) medger många olika
inställningsmöjligheter.
Matarström: 12 - 24V AC/DC
230V AC.

PD230 är en serie tvåkanaliga
kompakta fordonsdetektorer
avsedda för montage på 11polig sockel. Idealiska för
räkning eller riktningskänning.
3 st LED-lampor för indikering.
8 st omkopplare (DIPswitchar) medger många olika
inställningsmöjligheter.
Matarström: 12 - 24V AC/DC
230V AC.

Datablad nr 5-5201

Datablad nr 5-5212

CT220 är en serie mikroprocessorbaserade räknare avsedda för montage på 11-polig
sockel eller för infällning.
LED-display med 4 siffror och
programmering på fronten.
Kommunikation via RS 232
eller RS 485
Matarström: 12 - 24V AC/DC
230V AC.
Datablad nr 5-5225

TD424ES är ett exempel på
Nortechs många olika kort i
Europaformat avsedda för
trafikövervakning.
Vid behov, kontakta Intergate
för ytterligare information

CX400 är en serie mikroprocessorbaserade behörighetskontroller
för maximalt 1.000 användare, 2
läsare och den är försedd med
“anti-pass-back”.
LED-display med 4 siffror och
programmering på fronten.
Kommunikation Clock & Data
eller Wiegand.
Matarström: 12 - 24V AC/DC
Datablad nr 5-5225

PR125 är en beröringsfri läsare.
Tillsammans med CX400 och de
beröringsfria korten eller nyckelringarna är det en mycket prisvärd
lösning.

Förutom produkterna från Nortech arbetar vi även med
trafikbommar, vägspärrar, vändkors, persongrindar och tillbehör från Automatic Systems i Belgien
som är en av Europas största tillverkare.
Vi har även ett komplett program av fasta, flyttbara,
halv- och helautomatiska pollare från Urbaco i Frankrike samt helautomatiserade grindar i olika utföranden.

Intergate AB, Kilegatan 1, 452 97 Strömstad
Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33
E-mail: info@intergate.se
www.intergate.se

Våra modulstaket kommer från Adronit i Tyskland
som är en av Europas största tillverkare.

Specifikationer och design kan ändras utan förvarning.
Beställ gärna detaljerad teknisk dokumentation.
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Intergate är ett företag som specialiserat sig på skalskyddsprodukter.

