TOEGANGSCONTROLE SYSTEMEN

CONTACTGEGEVENS

Toegangscontrole systemen is een breed begrip maar
heeft als uitgangspunt: een gecontroleerd beheerschap
van wie waar en wanneer een bepaalde doorgang mag
passeren.

Brüll Poort- en toegangstechniek
Postbus 4305
6202 VA Maastricht

Hedendaagse toegangscontrole systemen moeten meer
kunnen dan simpelweg deuren, poorten of slagbomen
openen en sluiten.
Onafhankelijk van het soort bedrijf of instelling
moeten onze systemen belangrijke data bínnen
het bedrijf houden en bedreigingen van buitenaf
tegenhouden, om zodoende uw bedrijfsproces soepel
te laten verlopen.
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Onze systemen zorgen ervoor dat de juiste personen
toegang hebben tot de voor hen bestemde ruimtes
binnen uw organisatie.
Deze systemen kunnen flexibel uitgebreid worden
al gelang uw wensen en wat belangrijk is voor een
optimaal toegangscontrole systeem.
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Maar toegangscontrole is MEER! Toegangscontrole
betekent continue beveiliging en vormt daarmee een
belangrijke schakel in vrijwel elk veiligheidsplan.
Nog maar al te vaak worden de risico’s van een
onderneming of instelling ‘tijdens openingsuren’
onderschat. In veel gevallen is een bedrijf of instelling
juist gedurende een volledige bezetting het meest
kwetsbaar.

DEUR AUTOMATISERING
Brüll Poort- & Toegangstechniek is importeur en
leverancier van draaideur- en schuifdeurautomaten
van Assa-Abloy.
Ons productgamma wordt o.a. gevormd door:
• Automatische draaideuren
• Schuifdeuren
• Telescoopdeuren
• Tourniquets
• Elektronische deurdrangers
• Mechanische deurdrangers
De automatische deuren zijn toepasbaar bij zowel
binnen- als buitendeuren. Automatische draaideuren
kunnen optimaal worden benut bij verschillende
soorten entrees en vormen een harmonieus geheel in
diverse omgevingen.
De draaideurautomaten zijn energiezuinig en voldoen
aan de laatst gestelde normen en richtlijnen. Dankzij
hun stille werking zijn deze uitermate geschikt voor
gezondsheidscentra, appartementencomplexen,
aangepaste woning voor mindervalide, kantoren en
openbare gebouwen waar zowel weinig geluid als
toegangscomfort van groot belang zijn.
Naast levering en montage biedt Brüll Poort- &
Toegangstechniek u volledige nazorg, waaronder een
uitgebreide onderhoudsovereenkomst en 24-uurs
servicedienst.
Wij nemen tevens uw bestaande automaten, ongeacht
het merk, in onderhoud.

POORT AUTOMATISERING
Uw terrein of privégoed veilig kunnen afsluiten maar
daarbij het gemak van een open oprijlaan behouden?
Brüll Poort- & Toegangstechniek biedt u een breed
assortiment aan elektrische of automatische
poortaandrijvingen.
Elektrische poorten kunnen altijd gesloten blijven.
Dit houdt u veilig afgeschermd van buitenaf en maakt
inbraak of ongewenste toegang door derden moeilijker.
Een groot voordeel van een automatisch sluitende
vleugel- of schuifpoort is dat u niet meer uw auto uit
hoeft te stappen om de poort te openen of te sluiten.
De huidige generatie motoren zijn met uitmuntende
kwaliteit onderdelen geassembleerd. Hierdoor
kunnen wij een langere levensduur en minder slijtage
garanderen.
Mede door de 24V motoren die fabrikant Nice in
hun lange bestaan hebben ontwikkeld, laat zij de
concurrentie ver achter zich.
Om uw vleugelpoort te automatiseren biedt Brüll
Poort- & Toegangstechniek u een drietal systemen:
spindelarmaandrijving, knikarmaandrijving en
grondaandrijving.
Wij leveren rechtstreeks en bieden daarbij onze
service op het gebied van ondersteuning en onderhoud
aan.

PARKING AUTOMATISERING
Door middel van een slagboom kunt u uw terrein of
parkeerplaats op een professionele wijze selectief
toegankelijk maken.
De slagbomen die wij leveren zijn elektronisch
of handbediend en kunnen ingezet worden met
aluminium bomen tot wel 12 meter lengte.
Naast de standaard uitvoeringen kunnen wij ook
vandaalbestendige modellen leveren.
Standaard worden onze slagbomen geleverd met een
besturingseenheid die voor vele opties uitgebreid kan
worden zoals detectielussen, tag-sleutel, etc.
De slagbomen kunnen bediend worden met
diverse toegangscontrolesystemen zoals
handzenders, lusdetectoren, munt-automaten en
betaalticketsystemen.

