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RFGate 2.2.0 
Draadloos signaaltransmissiesysteem 
voor opto-elektronische (Low Power) 
schakellijsten (OSE) en elektrische veilig
heidsschakellijsten (8,2 kOhm) aan rol
deuren, sectionaalpoorten en vouwdeuren 

Eenvoudig, veilig, onderhoudsarm 

• Eenvoudige, snelle installatie en kortdurende inbedrijfstelling 

• Compromisloze veiligheid met Performance Level PLc, cat. 2 
volgens EN ISO 1 3849-1 

• Lange levensduur en lage bedrijfskosten dankzij slijtagevrije 
signaaltransmissie 

• Energiebesparende modus INHIBIT: inschakelbare I 
programmeerbare blokkering bij gebruik van OSE = 

drastische verlenging van de batterijlevensduur 

• Tweewegcommunicatie via 868 MHz-technologie 



RFGate 2.2.0 

Draadloos signaaltransmissiesysteem voor opto-elektronische schakellijsten en elektrische 
veiligheidsschakellijsten aan industriedeuren, roldeuren, sectionaalpoorten en vouwdeuren 

Veiligheid meteen beschikbaar 
RFGate 2.2.0 verzendt veilig en op een contactvrije manier de status van de drukgevoelige o 
of resistieve schakellijsten op het mobiele deel van de poort of deur. lnformatie wordt op 
frequentie naar het schakelapparaat verzonden. Programmeren, monteren, inschakele 
Akoestische en optische indicatie waarschuwen wanneer de batterij te ver leegraakt. 

2-Kanaals 
Afhankelijk van de toepassing en behoeften kunt u een Low-Power-OSE en een verdere sensor 
met 8,2 kOhm of twee schakellijsten met 8,2 kOhm of een NO-schakelaar bewaken en analyseren. 
U kunt tot max. zeven zenders programmeren voor een ontvanger. 

--------

Uw voordelen 

• Lange batterijlevensduur (typ. > 2 jaar) RFGate 2.2.0.5(zender) RFGate 2.2.0.R(ontvanger) 
• Compatibel met optische schakellijsten e 

schakellijsten met 8,2 kOhm of zonder 
weerstand 

• Batterijcapaciteitsindicatie: zichtbaar doo 
behuizingdeksel (ontvanger) 

• INHIBIT: mogelijkheid om bij stilstaande d ur 
of poort de OSE tijdelijk uit te schakelen. 
Daarmee kan de levensduur van de 
batterijen drastisch verlengd worden! 

• Testingang voor startimpuls of stuursigna I 
• Twee uitgangen voor onderscheid tussen 

DICHT- en OPEN-richting 
• Tot max. zeven zenders kunnen parallel 

geanalyseerd worden 

DIP-schakelaar 

LED Toets 

RFGate 2.2.0.R(ontvanger) 

Robuuste behuizing 

Zoemer Toets DIP-schakelaar 

LED output 1 LED output 2 

Houdervoor 
1 bedrijfshandleiding 

De robuuste behuizing van de ontva ger RFGate 2.2.0.R voldoet aan de eisen van IPSS en de 
gebruiksaanwijzing is dankzij de handige ingebouwde houder steeds bij de hand. 
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RFGate, veilig in elke toepassing 

Situatie 
Roldeur, sectionele deur of 
industrie deur 

Oplossing 
• RFGate 2.1, RFGate 2.2.0 

Voordeel 

Situatie 
Sectionele industriedeur met 
ge"integreerde deur 

Oplossing 
• RFGate 2.2.0 

Voordeel 
• Slijtagevrije signaaltransmissi • Gecombineerde analyse van d 

ook bij hoge poorten en deu en. opto-elektronische of weer-

Toelatingen 

De RFGate signaaltransmis
sie-systemen beschikken 
over een typetestcertificaat 
in combinatie met Birchet 
Reglomat schakellijsten 
zoals 
Coverline, Clickline etc. 

Situatie 
Vouwdeur 

Oplossing 
• RFGate 2.2, RFGate 2.2.0 

Voordeel 

Situatie 
Schuifpoort, telescooppoort 

Oplossing 

• RFGate 2.2 

Voordeel 
• Slijtagevrije signaaltransmissie • Slijtagevrije signaaltransmissie 

van aile schakellijsten, tegelijk van aile schakellijsten, ook bij 

RFGate 2.2.0 voor optische stands- (8,2 kOhm) veiligheidsl jst 
voor stop- en reverseerfunctie grote poorten. Onderscheid 

tussen OPEN- en DICHT-richting 
schakellijsten en van de schakelaar van de 

ge"integreerde deur (8,2 kOhm) 
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Bestelgegevens 
Artikelnr. Beschrijving 

RFGate 2.2.0 (2-kanaals) 
293761 RFGate 2.2.0 

1 Zender en 1 ontvanger 

288878 RFGate 2.2.0.5 
Zender voor RFGate 2.2.0 

293762 RFGate 2.2.0.R 
Ontvanger voor RFGate 2.2.0 

Aanvullende producten 
RFGate 2 (1-kanaals) 
250948 RFGate 2 

1 Zender en 1 ontvanger 

250955 RFGate 2.5 
Zender bij RFGate 2 of RFGate 2.2 

250951 RFGate 2.R 
Ontvanger bij RFGate 2 

RFGate 2.2 (2-kanaals) 
267085 RFGate 2.2 

2 Zenders en 1 ontvanger 

250955 RFGate 2.5 
Zender bij RFGate 2 of RFGate 2.2 

266801 RFGate 2.2.R 
Ontvanger bij RFGate 2.2 

Clickline 
Elektrische schakellijst, 
rubberen profiel met klikvoet 

Coverline 
Elektrische schakellijst, 
rubberen profiel voor zijdelings inklikken 

EsGate 2/3 
Analyseapparaten cat. 2/3 
voor signaalgevers en elektrische schakellijsten 

056 011 NL 07/11 

Opmerking 
Technische gegevens en adviezen met betrekking tot onze producten zijn 

ervaringswaarden en vormen een orienteringshulp voor de gebruiker. 
Gegevens in folders en specificaties vormen geen garantie voor speciale 

producteigenschappen. Speciale producteigenschappen die wij in 
afzonderlijke gevallen schriftelijk of individueel bevestigen, vormen een 
uitzondering op deze regel. Veranderingen ten gevolge van de technische 
ontwikkeling blijven voorbehouden. 

AansluitingstyRe 

Elektrische gegevens 

Beschikoare codes 

Frequentiebanden 

Ontvanger, schakelapRaraat 

Voedingsspanning 

Opgenomen vermogen 

Zendergelieugen 

(schakellijsten niet geactiveerd) 
---------------------

• 
2 LiSOC 2- atterijen 3,6V (AA) 
------------------------

in «sleep mode»: 16 1-!.A: 

- Zenderblokk. (prog -- ... 
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