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360 graders sikringssalg  



360 graders sikring og  

adgangskontrol  

 Uanset hvilket ønske kunden har til sikring og 

regulering af adgangsforholdene, kan vi med 

vort omfattende produktprogram tilbyde en 

samlet løsning.  

 Fra regulering af adgang til domicil/område, og 

den videre regulering af persontrafik i virksom-

hedens lokaler kan vi levere en samlet løsning.  

Vore systemer omfatter bl.a. central styring der 

kan programmeres i forhold til den enkelte per-

son eller varetransport.  

 360 graders sikring er… 

Sikring af adgangsforhold/tilladelser 

Selektering af adgang  

Ekstern og intern sikring og regulering i forhold 

til port, sluse og dør 

 Valgfri betjening… vores automatik systemer er 

alle kompatibel med moderne ADK styring 

 Rådgivning og service fra Came Danmark. 

Vore konsulenter bistår gerne alle vore kunder 

med rådgivning i forhold det konkrete projekt.   
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SIKRING AF INDUSTRI,  

DETAIL OG PRIVAT  

DOMICIL 





 AUTOMATISKE BOMME 

Came har i mere end 30 år udviklet bomsystemer som dækker alle behov regulering af adgang. Bomsystemerne 
dækker vejbredder på mellem 2,5 og 12 m. og med blot 0,9 sek. kan vi også tilbyde bom løsninger gearet for meget 
høj trafik intensitet. Selvfølgelig er vore systemer EN testet og forberedt for optimal sikkerhed med bl.a. fotocelle 

Gard 4 og Gard8 

Gard serien er kendetegn ved det runde design.  

Som tilvalg kan der vælges flash samt led lys i bomarm.  

For intensiv brug og driftssikkerhed anvendes 24v teknologi. 

Gard 4 fås til vejbredder på op til 4m 

Gard 8 fås til vejbredder på op til 7,6 m 

Gard 6000 serien 

Gard 6000 serien anvendes ofte i den industrielle løsning, hvor farve og styrke er 

prioriterede egenskaber for den valgte løsning.  

Orange farve signalere sikkerhed og synlighed, og med 24v teknologi er serien 

konstrueret for intensiv brug.  

G6000 er Danmarks mest solgte bomløsning.  

Serien omfatter bomløsninger for vejbredder op til 6,5m 

Gard 12000  

Gard 12 er sværvægteren i Came’s bomprogram. Kan leveres med bomarm op til 

12m. Åbne og lukketid på bare 10 sekunder.  

Leveres standard med med soft start og stop funktion. 



Spørgeguide - bomme  

   

1 Hvor bred en vej eller anden adgang ønskes 

spærret – antal meter? 
    

2 Ønskes der blinkende lys på bommen når 

den er i funktion? 
    

3 Hvad er trafik intensiteten? 

(hvor mange biler skal passere gennem 

bommen pr. minut) 

   mere end 5 biler/ minut 

   mellem 10 – 20 pr. time   

   mindre 

4 Hvordan ønskes bommen betjent?  Ja / Nej 

 1: Fotoceller (ingen selektiv adgang)  

 2: Fjernbetjening  

 3: Magnet kort  

 4: Nøgle  

 5: Tag / brik (brobizz lignende)  

 6: Central styrring via software  

 
7: Kode tastatur 

 
 

5 Yderligere forhold      

 
Støtteben til bomarm (mobil/svingbart eller 

faststøbt) 
 

 Ønskes nødstrøms funktion?  

 

Øvrige kommentarer fra kunden: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A: Bomhus 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller 

F: Gult advarselsblink 

G: Antenne 

H: Kontrol enhed  

              (nøgle, kode, kort, transponder, nøglekontakt)  

T: Bomarm med alu forstærket arm  

X: Radio modtager 

U: Aluminiums skørter 

 Bomme: Standard installation for bomme med høj trafik intensitet 

A: Bomhus 

F: Gult advarselsblink 

G: Antenne 

H: Kontrolenhed:  

(nøgle, kode, kort, transponder, nøglekon takt) 

M: TX trådløs fotocelle 

N: TX/RX trådløs fotoceller eller TX fotocellers 

O: TX/RX trådløs fotoceller eller TX fotocellers 

P: RX trådløs fotoceller 

X: Radio modtager  

 Bomme—standard installation P-arealer og områderegulering 



 Anbefaling—VEJBOMME KOMPLETTE KITS 

 Gard 8 bomkit standard ekcl.lys, for vejbredde op til 7,6M  Stk 

001G2080Z Bomhus 24V komplet ekcl lys 1 

001G04000 Bomarm 4m 2 

001G02807 Fast støtte 1 

001G06080 Balancefjeder  2 

001G06803 Samlebeslag for bomarm 1 

001G02809 Reflex, selvklæbende 20 stk. 1 

001DIR10  Fotocelle sæt for sikkerhed 1 

001G02802 Beslag for fotocelle 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 

 Gard 8 bomkit Deluxe  incl lys   

 Bonhus 24V komplet incl lys, for vejbredde op til 7,6m  

001G2080Z Bomhus 24V komplet incl lys 1 

001G04000 Bomarm 4m 2 

001G02807 Fast støtte til bomarm 1 

001G06080 Balancefjeder 2 

001G06803 Samlebeslag for bomarm 1 

001G02809 Reflex, selvklæbende 20 stk 1 

001G02801 Advarselsblink for bomhus 1 

001DIR10 Fotoceller for sikkerhed sæt 1 

001G02802 Fotocellebeslag 1 

001G028401 Belysningsbånd til bom 17m 17 

001G028402 Belysningskabel 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 1 

 Gard 8 Vejbom op til vejbredde på 5,6M, incl lys  

001G2080Z Bomhus 24V standard, ekcl lys 1 

001G06000 Bomarm 6m 1 

001G02807 Fast støtte til bomarm 1 

001G04060 Balancefjeder 2 

001G02809 Feflex, selvklæbende 20 stk 2 

001G02801 Advarselsblink for bomhus 1 

001DIR10 Fotocelle for sikkerhed 1 

001G02802 Fotocelle beslag 1 

001G028401 Belysningsbånd til bomarm 13 

001G028402 Belysningskabel 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 



 VEJBOMME KOMPLETTE KITS 

 Gard 8 bomkit Deluxe incl lys  op til vejbredde 5,6m, ekcl. Lys 
 

 

001G2080Z Gard 8 bomhus 1 

001G06000 Bomarm 6m 1 

001G02807 Fast støtte til bomarm 1 

001G04060 Balancefjeder 2 

001G02809 Reflex, selvklæbende 20 stk 2 

001DIR10 Fotocelle for sikkerhed 1 

001G02802  Fotocelle beslag 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 



 GLIDEPORTE 

 

Åbning til højre eller venstre 

Alle Came glideportsmotorer er lavet til at åbne 

mod venstre side (set indefra motorsiden). 

Hvis man ønsker at installationen skal åbne mod 

højre, vendes motorens faser og stop switch som 

vist i installationsvejledning.  

Serie: BX-243. 

 

Samtidig åbning 

Cames program af motorer er konstrueret til også 

at åbne  

2 dobbeltporte samtidig.  

Serie: BK 

 

 

Industrielle applikationer… sikkerhed!  

Ved industrielle installationer med store og tunge 

porte, skal sikkerheden altid prioriteres højt. For 

at undgå personskade (og materiel skade) skal der 

altid monteres fotoceller i 2 højder. Dette for bl.a. 

at sikre at gaffeltruck, lastvogne m.v. detekteres 

af fotocellen. Klemlister (ekstra personskade sik-

ring) på port bladet er ligeledes et centralt krav, 

som bl.a. sikrer porten mod at lukke i og forvolde 

person- eller materiel skade. Endvidere fungerer 

klemlisterne også som sikring såfremt fotocellesik-

ringen ikke er aktiveret. 

Motorteknologi og innovation gennem mere end 40 år har gjort CAME produkter til de 

stærkeste i markedet. Kraftfuld og slidstærkt for 

intensiv brug –230 W eller 24 V –fra 1,3 til 8 meter 

og portvægt op til 3500kg. 



 Spørgeguide—Glideporte 

1 Spørgsmål til port     

 1: Vægt på skydeport?  

 2: Længde?  

 3: Højde?  

2 Hvordan port skal betjenes Ja / Nej 

 1: Fjernbetjenes  

 2: Kodetastatur  

 3: Nøgletastatur  

 4: Kort (magnetkort)  

 5: Brik/polet  

3 Sikkerhed til Skydeport     

 1: Klemliste (skal være standard)  

 2: Fotoceller for sikkerhed, bør montere 2 sæt  

 3: Advarselsblink  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Kontrol panel og modtager er indbygget i motor (undtaget model 001BK-2200T)  

A: Motor 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og nødstrømsbatteri 

E: Klemlister (sikkerhed) 

F: Gult blink 

G: Antenne  

H: Kommando switch 

(nøgle, kode, kort, transponder) 

I:  Låge blad 

M: TX trådløs fotoceller 

N: TX trådløs fotoceller 

Q: Samles boks 

X: Radio modtager   

 Glideporte — standard installation 



Glideports kits 

Bestykning/Varnr.:  BX-243 Kit: Komplet sæt til Skydeport op til 400 Kg Stk: 

001BX243 Motor enhed 24V incl kontrolpanel 24V 1 

001AF43S Modtagerkort (433,92 MHz) 1 

001TOP-A433N Antenne (433,92MHz) 1 

001TOP432NA Fjernbetjening 2 

001DOC-E Sikkerhedsfotoceller sæt 2 

001KIARO24N Advarselsblink 1 

009CGZ Tandstang for påsvejs : bestilles på samme længde som port 1m 

009CGZ6 Tandstang med huller og afstandsstykke 1m 

001DF15/17/20/25 Klemliste 1,5m / 1,7m / 2,0m / 2,5m   1 

 BX-246 Kit: Komplet sæt til skydeport op til 600 kg  

001BX246 Motorenhed 230V incl kontrolpanel 1 

001AF43S Modtagerkort (433,92MHz) 1 

001TOP-A433N Antenne 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening (433,92MHz) 2 

001DOC-E Sikkerhedsfotoceller sæt 2 

001KIRO24N Advarselsblink 1 

009CGZ Tandstang for påsvejs: bestilles sammen længde som port 1 

009CGZ6 Tandstang med huller og afstandsstykke. 1 

001DF15/17/20/25 Klemliste 1,5m / 1,7m / 2,0m / 2,5m     1 

 BKE 1200: Komplet sæt til skydeport op til 1200 kg  

001BKE1200 Motorenhed komplet 230V incl kontrolpanel 1 

001AF43S Modtager Kort for fjernbetjening (433,92MHz) 1 

001TOP-A433N Antenne 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 

001DOC-E Fotoceller for sikkerhed sæt 2 

001KIARON Advarselsblink 230V 1 

009CGZ Tandstang for påsvejs bestilles på samme længde som port 1 

009CGZ6 Tandstang med huller og afstandsstykke 1 

001DF15 /17/20/25 Klemliste 1,5m / 1,7m / 2,0m / 2,5m     1 

 BKE-1800 Kit: Komplet sæt til skydeport op til 1800 Kg  

001BKE1800 Motorenhed komplet 230 V incl kontrolpanel 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening (433,92MHz) 1 

001TOP-A433N Antenne 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening  2 

001DOC-E Fotoceller for sikkerhed sæt 2 

001KIRON Advarselsblink 230V 1 

009CGZ Tandstang for påsvejs  1 

009CGZ6 Tandstang med huller og afstandsstykke 1 

001DF15/17/20/25 Klemliste 1,5m / 1,7m / 2,0m / 2,5m 1 



 SVINGPORTE 

Montage i terræn niveau  

(underjordiske motor installation). 

Diskret installation med motor under terræn er en 

velegnet løsning når montageplads og design er et 

krav. 

Med montage af motoren i terræn tillades ofte en 

større åbning af porten.  

Ekstra udstyr for ny montage: nedstøbningskasse—

IP64 en nem og effektiv løsning. 

 

Serie: Frog-Frog-J-Myto-Super Frog. 

 

 

 

 

 

Motor for montage/installation  

på søjle over terræn 

Enkel installation som ikke kræver et stort forarbej-

de. Motoren monteres på svinglågens søjle.  

Afhængig af portlågens dimensioner og vægt samt 

montageplads vælges den ønskede motor.  

 

Serie: Ati-Axo-Krono-Myto- Amico. 

 

Uanset behov for svinglåge automatik kan vi tilbyde løsningen. Ønskes motoren monteret 



 Spørgeguide — Svingporte 

1 Spørgsmål til porte  

 1: Vægt  

 2: Længde  

 3: Højde  

 4: Skal motor monteres over eller under 

terræn? 

 

 5: Skal låge kunne åbne over 90 ⁰ ? 
 

 6: Størrelse på søjle, som motor skal monteres 

på (højde, bredde) 

 

 7: Ønskes el-lås (er tilvalg, og ikke krav)  

2 Hvordan porte skal betjenes  

 1: Fjernbetjent  

 2: Kodetastatur  

 3: Nøgletastatur  

 4: Kort (magnetkort)  

 5: Brik/polet  

3 Sikkerhed  

 1: Advarselsblink  

 2: Klemliste  

 3: Fotoceller 2 sæt  

Over: Under:  

  Ja: Nej: 

  Ja: Nej: 

H: B: 

 



 Svingporte — standard installation 

A: Motor 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri lader kort 

E: Klemlister (sikkerhed) 

F: Gult blink 

G: Antenne  

H: Kommando switch 

 (nøgle, kode, kort, transponder) 

I: Låge blad 

M: TX trådløs fotoceller 

N: TX/RX trådløs fotoceller 

O: RX/TX trådløs fotoceller eller RX fotoceller 

P: RX trådløs fotoceller 

Q: Samles boks 

O: Transmission arm  

X: Radio modtager   

Bemærk at CAME har patenteret motor for svinglåger til montering i under porten—i terræn—se FROG serien.  

Den viste installation er baseret på FROG applikation (der er ingen synlig motor)  



 SVINGPORTE KITS 

 Ferni svinglåge kit Stk 

001FE4024 Motor 2 

002ZLJ24 Kontrolpanel for 2 låger 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 

001DIR10 Fotoceller for sikkerhed sæt 1 

001S7000 Kodetastatur 1 

001S001 Modatgerkort for tastatur med kode " for et tastatur" 1 

001DF15/17/20/25 Klemliste 1,5m/ 1,7m/ 2,0m/ 2,5m 1 

 Flex kit for dobbelt svinglåge  

001F500 Flex 24V Motor 2 

002ZL150N Kontrolpanel for dobbelt låge 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening (433,92) 1 

001TOP-A433N Antenne 1 

001TOP-432NA  Fjernbetjening 2 

001DOC-E Fotocelle for sikkerhed sæt 1 

001KIRO24N Advarselsblink 1 

001DF15/17/20/25 Klemliste 1,5m/ 1,7m/ 2,0m/ 2,5m—samme højde som låge 1 

 
Frog-AEP24 Kit: for dobbelt svinglåge MAX 3,5m pr låge 

(for nedbygning i terræn) 
 

001FROG-A24 Motor for nedbygning i terræn komplet 24V 2 

001FROG-CF Nedstøbmingskasse 2 

001A4364 Udløserenhed 2 

00ZL19N Kontrolpanel  1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 

001TOP-A433N Antenne 1 

001DOC-E Fotocelle sæt for sikkerhed 2 

001KIRO24N Advarselsblink 1 

001DF15/17/20/25 Klemliste 1,5m/ 1,7m/ 2,0m/ 2,5m 1 



 PARKERING 

Unipark Parkerings spærre 

Reserver P-pladsen! 

Automatiske P-spærre bom der fra bilen 

kan betjenes med et tryk på fjernbetjenin-

gen (øvrige styrings muligheder er også 

muligt).  

Anvendes typisk i forbindelse med P-

arealer ved erhverv eller private P-pladser 

i bolig– og city områder.  

Materiale: galvaniseret stål.  

Malet i sikkerhedsfarve. 

Leveres i kit med fjernbetjening. 

 

Samme løsning fås også som manuel løs-

ning, forberedt for Ruko lås RC 1600stan-

dard cylinder 

 

 

CAT. Kæde bom 

Fuldautomatisk kædespærre bom for åb-

ninger på op til  16m. Fås i både 230V, og 

24V.  

 

CAT anvendes typisk i forbindelse med ad-

gangsregulering til erhverv eller boligom-

råde.  

I forhold til den traditionelle bom løsning 

fremstår CAT mere diskret og vælges der-

for også når æstetik har en betydning for 

løsningen.   

 

Parkerings løsninger og systemer har de seneste år været i mar-

kant fremgang.  

Befolkningstæthed, trafikintensitet m.v. nødvendiggøre systemer 

der kan håndtere det stigende behov for parkeringsløsninger og 

områdesikring.  

Came har gennem årene været blandt de førende producenter og 

tilbyder i dag en lang række systemer for betaling og adgangsregu-

lering for store og små parkeringsanlæg.  Foruden bomme m.v. for 

regulering af P-anlægget tilbyder vi også systemer for individuel 

parkering.  

 

PS Serien 

PS serien er Came´s  serie af løsninger til betaling og 

registrering i forbindelse med anvendelse af P-plads. 

Den simple løsning er en stregkode læser, hvor kun-

den f.eks. tillades fri adgang til området, får udleve-

ret stregkode og betaler ved kassen for forbrugt tid. 

Alternativ har fri udkørsel med stregkode som scan-

nes ved udkørsel fra området.   

Kontakt Came Danmark for nærmere information 

herom.  



 Spørgeguide — Unipark 

1 Parkeringsspærre     

 1: Hvilken bøjle ønskes   

 

(smal 305x400) 

(bred 800x552) 

 2: Hvor mange fjernbetjeninger (4 stk på 

samme kontrolpanel via udvidelseskort) 

 

2 Hvordan skal bøjle betjenes Ja / Nej 

 1: Fjernbetjenes  

 2: Kodetastatur  

 3: Nøgletastatur  

 4: Kort (magnetkort)  

 5: Brik/polet  

      

 

 



A: P spærre   

D: Kontrol og batteri lader kort 

G: Antenne  

L: Kontrol panel  

Q: Samle boks 

X: Radio modtager  

Z: Udløser enhed  

A: Motor 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller 

a: Støttesøjle med kæde krog  

D: Kontrol og nødstrømsbatteri 

F: Gult blink 

G: Antenne  

H: Kommando switch 

              (nøgle, kode, kort, transponder) 

L: Kontrolpanel 

Q: Samles boks 

X: Radio modtager 

Z: Udløser enhed    

 Cat — standard installation 

 Unipark — standard installation 



 Unipark  Kit Stk 

001UNIP Motorenhed for Unipark 1 

001ARK1 Bøjle for Unipark, smal model 1 

002ZL22 Krontrolpanel 1 

001AF43S Modtagerkort for fjernbetjening 1 

001TOP-432NA Fjernbetjening 2 

 PARKERINGS KIT 



 PORT AUTOMATIK 

 

 

Vippeport 

Perfekt til alle garageporte. Indbygget lys således 

garagen oplyses. Mulighed for nødstrøm/ batteri 

tilslutning. Avanceret elektronik sikrer effektiv 

kontrol og maksimal sikkerhed. 

 

 

Ledhejseporte 

Systemer med ledhejseporte anvendes ofte hvor 

der stilles høje krav til trafikintensitet, hurtighed, 

og holdbarhed. 

Serie: CBX 

 

 

 

Glideports-systemer 

Came tilbyder et meget bredt program, tilpasset 

en lang række applikationer.  Fleksibilitet og drift 

pålidelighed er det centrale for Came. 

 

 

 

 

Foldeporte 

Foldeporte anvendes ofte på gangarealer og typisk 

hvor der stilles krav om minimal installation. 

 

 

 

Port automatik for industrien og private… 

Came program for port automatik omfatter alle typer dimensioneret i forhold til størrelse 

og funktion af porten. Uanset valg af motor og automatik kan du være sikker på Came 

kvalitet hele vejen igennem!  



 Spørgeguide — hejseport /ledhejseport 

1 Spørgsmål hejseport/ledhejseportsåbner     

 1: Vægt på hejseport     

 2: Porthøjde (ved porthøjde over 2,40 kræver 

ekstra skinne) 

    

2 Hvordan låge skal betjenes  Ja / Nej 

 1: Fjernbetjening  

 2: Kodetastatur  

 3: Nøgletastatur  

 4: Kort (magnetkort)  

 5: Brik/ polet  

3 Spørgsmål til industri porte  

 1: Hvilken porttype (led, folde eller Skydeport)  

 2: Ved andre porttyper kontakt CAME     

 Hvis ledhejseport  

 1: Vægt  

 2: Højde  

 3: Bredde  

 4: Ved andre modeller, kontakt CAME  

4 Hvordan ledport skal betjenes Ja / Nej 

 1: Fjernbetjening  

 2: Kodetastatur  

 3: Nøgletastatur  

 4: Kort (magnetkort)  

 
5: Brik/ polet 

 

5 Sikkerhed  

(standard er advarselsblink og fotoceller)  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  



A: Motor for port 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri lader 

F: Gult blink 

G: Antenne 

H: Kommando switch 

(Nøgle—Kode—Transponder kort eller nøglefob) 

Q: Samleboks 

R: Transmissions arm  

S: Udløser funktion  

X: Radio modtager  

A: Motor for port 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri lader 

E: Klemlister (sikkerhed) 

F: Gult blink 

G: Antenne 

H: Kommando switch 

               (Nøgle—Kode—Transponder kort eller  nøglefob) 

K: Tilpasnings arm 

Q: Samleboks 

S: Udløser funktion  

X: Radio modtager  

 Sektionsopdelt garageport—montage i loft—standards installation 

 Enkeltblad garageport—montage i loft—standard installation  



 Enkeltblad garageport—montage på garageport—standard installation 

A: Motor for port 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

F: Gult blink 

G: Antenne 

H: Kommando switch 

              (Nøgle—Kode—Transponder kort eller                                           

                 nøglefob) 

L: Kontrol panel 

Q: Samleboks 

R: Transmissions arm 

S: Udløser funktion  

X: Radio modtager  

Y: Transmissions rør/enhed  



A: Motor for sektionsopdelt port 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri lader 

F: Gult blink 

G: Antenne 

H: Kommando switch 

  (Nøgle—Kode—Transponder kort eller   nøglefob) 

L: Kontrol panel 

Q: Samleboks 

Z: Udløser funktion  

X: Radio modtager  

 Port automatik — direkte træk 



DØR AUTOMATIK 

Dør-automatik er blandt de centrale udviklingsområder for Came. I stigende omfang stilles 

der krav om intelligente løsninger der kan tilpasses de enkelte opgaver. Om det er på sy-

gehuse med f.eks. en FROG løsning i gulv eller dør-automatik for hoteller, butikker og ple-

jesektor m.v. så dækker Came i dag samtlige behov for intelligent styring af døren.  

Den seneste løsning fra Came, med en montageramme på kun 100 mm. gør det muligt at 

fortage en elegant og næsten skjult installation.  

Came er bygget på de nyeste teknologier med bl.a. micro processoren som konstant over-

våger, og blokerer dør bladet ved en eventuel hindring. Med 24V teknologi er der  

reguleringsmulighed af hastigheden i slutfasen og ved åbning og lukning. 

Kontrol af indgang / adgangsregulering 
Hvilke personer har adgang til de enkle områder… - få fuld 
kontrol med alle og tildel selektiv adgang i det omfang der er 
behov… - vores software og automatik software er et enkelt 
valg! 
 
 
 
Sikkerhedsradar 
 ”anti-maske” teknologien på MR8370-MR8390 er udviklet for 
at opdage tilstedeværelsen af personer på bagsiden af det 
bevægende portblad. Denne funktion gør MR-serien særdeles 
egnet til beskyttelse af kritiske områder som kræver optimal 
sikkerhed. 
 
 
 
Kontaktfølere 
MS9502 føleren som benyttes uden berøring, anvendes ofte på 
sygehuse, og andre hygiejniske områder og lignende. 
Virker fra 100 mm- 500mm alt efter kalibrering af føler. 
 
 

 

Nøglefærdige løsninger: 

Uanset karm mål kan vi levere den samlede løsning.  

Tag mål af dørhul / karmhul og vi leverer de færdige montage-

lister (alu. profiler) for dørblad og inddækning af montagen.  

Løsninger for alle typer døre og applikationer: 

Dobbelt eller enkel åbning i svingdøre 

Dobbelt eller enkelt åbning i skydedøre.  

Kontakt os gerne for spørgsmål i forhold til det  

enkelte projekt.  



Sipario. Minimal installation - fantastisk ydeevne.   

Med sit unikke design ( 10cm højde på bjælken) er Sipario fremtidens løsning. 

Sipario er encoder baseret og  styres/programmeres trådløs eller via USB.   

Kraftfuld og slidstærk ved meget høj persontrafik.   

 

Fly—svingdøre på op til 1,2 m pr blad. 

Moderne svingdørs automatik for enkelt -eller dobbeltdør. Enkelt at installere og funktionel i 

mange installationer med behov for dør automatik. 

 

 

Corsa—skydedøre på op til 75 kg pr blad. 

CORSA er løsningen for bl.a. supermarkeder, ejendomskomplekser, boliger og offentlige rum. 

 

 

Rodeo—skydedøre på op til 125 kg pr blad. 

24V motor for høj persontrafik intensitet: kollektive områder som lufthavne, hotel, indkøbs-

centre m.v.  

 

 

TILBEHØR 

Tilbehør til automatiske døre 

CAME tilbyder et komplet program af tilbehør til automatiske dør-systemer. Tilbehør omfatter 

volumetrisk og infrarøde radar, sensorer, følsomme gulvplader, fotoceller, adgangs kontrol i 

form af kodetastatur, briklæsere mm 

 

Mi 

Anti-panik system. 

Came panik håndtag anvendes hvor nødåbning er et lovkrav.  

Systemet  giver mulighed for at fordoble  skydedørspartiets åbning, så det på den måde er 

muligt af få dørpassagegodkendt som nødudgang 

 

DØR AUTOMATIK – quick guide produktoversigt 



A: Motor for foldedøre 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri lader 

F: Gult blink 

G: Antenne 

H: Kommando switch 

 (Nøgle—Kode—Transponder kort eller nøglefob) 

L: Kontrol panel 

Q: Samleboks 

Z: Udløser funktion  

X: Radio modtager  

 

A: Motor for glidedøre 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri lader 

F: Gult blink 

G: Antenne 

H: Kommando switch 

 (nøgle, kode, transponder kort eller nøglefob) 

L: Kontrol panel 

Q: Samleboks 

Z: Udløser funktion  

X: Radio modtager  

 

 Dør automatik — kædetransmission 

 Dør automatik — teleskop arm 



 Spørgeguide—dør automatik 

1 Specifikation af dør 
    

 1: Hvilken dør ønskes? 

 

skydeddør 

svingdør 

 2: Enkelt/ dobbelt? 

 

enkelt 

dobbelt 

 3. Hvis enkelt hvilken side skal den gå til? enkelt 

dobbelt 

2 Hvilken adgangskontrol?  

 1: Radar  

 2: Kodetastatur  

 3: Trykknap  

 4: Briksystem  

 5: Kortlæser  

 6: Evt.  

 

 

 

 

 

 



A: Motor for glidedør 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og nødstrømsbatteri 

X: Tryk knap—udløser knap  

L: Kontrolpanel 

Q: Samleboks 

A: Radar 

B: Funktions vælger 

C: Berøringssensor   

A: Motor for glidedør 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og nødstrømsbatteri 

X: Tryk knap—udløser knap  

L: Kontrolpanel 

Q: Samleboks 

A: Radar 

B: Funktions vælger 

C: Berøringssensor  

 Enkeltbladet glidedør — standard installation 

 Dobbeltbladet glidedør — standard installation 



A: Motor for glidedør 

B: TX fotoceller 

C: RX fotoceller  

D: Kontrol og batteri ladet 

H: Kommando switch 

            (Nøgle—Kode—Transponder kort eller nøglefob) 

L: Kontrolpanel 

Q: Samleboks 

A: Radar 

B: Funktions vælger 

C: Berøringssensor   

 

 Svingdør — standard installation 



 ADGANGSKONTROL—BESTEM SELV 

Adgangskontrol. 

 

Came`s løsninger til adgangskontrol skræd-

dersys efter kundens behov, og kan med for-

del integreres i det øvrige sikkerhedssystem 

ligegyldigt om det er et mindre system eller 

et  

webbaserede system. 

 

Vi tilbyder optimale løsninger med alt fra 

fjernbetjening til  

berøringsfri og brugervenlige proxlæsere, 

hvor brikken eller kortet blot føres forbi læse-

ren. 

 

Vi tilbyder også  software systemer der admi-

nistrerer op til 5500 abonnementer/

brugere... mulighederne er mange. 

 

Top serien er en enkel og stilren fjernbetje-

ning i eksklusiv design. Fjernbetjening af høj 

kvalitet med selvlæringsfunktion der forenk-

ler indkodningen.  

Fås i godkendte frekvensen 433,92 Mhz og 

868,35 Mhz,  

 

Came digital kodetastatur: 1.679.616 kombi-

nationer 

 

 

 

 

 

Udført i presset aluminium og rustfri stål.  

CAME kodetastatur har en lokal kode for lokal 

betjening.  

Enkel og sikker at anvende—”tastatur logik”! 

 

 

Nøglelås til vægmontering: udført i legeret 

aluminium, med DIN- cylinder. 

 

Magnetnøgle lås gør det muligt at anvende 

enkle magnetnøgler. 

 

Transponder føler— stand alone til kort, nøg-

leholdere, og tag for max 250 brugere. 

 

Transponder kort ISO7810 – 7813 format. 

 

Transponder nøgleholder 

 

Transponder føler i glas, kan anvendes til:  

TOP-432NA, TOP-434NA, AT01, AT02, AT04, 

serie Twin, Atomo, og Touch. 

 

Volumetrisk kontaktføler 12 – 24 volt, med 

microbølgerefleks, detektionsfelt 100mm-

500mm 

Anvendes i forbindelse dør-automatik på 

f.eks.  

sygehuse hvor der er skærpede hygiejne-

krav.  

 



Fuldautomatiske PULLERTER 

Verdens førende producent af fuldautomatiske er det franske mærke URBACO. Urbaco er del 

af CAME koncernen, og producerer pullerter for alle applikationer.  

Typen af pullerter opdeles traditionelt efter det ønskede sikringsniveau, og lokalitet for mon-

tage. De enkle løsninger omfatter typisk adgangsregulering til et område, f.eks. bymidte /

city, hvor der som udgangspunkt ikke er risiko for forsøg på bevidst gennembrud af spærrin-

gen. Et højere sikringsniveau er f.eks. mod rambuk tyveri, og højeste niveau (High Security) 

er sikring af følsomme industri anlæg, ambassader, bank og anden offentlig bygning.  

Fuldautomatiske pullerter fra URBACO produceres som hydraulisk, pneumatisk eller elektro-

mekaniske systemer. Valg af system/pullerttype er afhængig af ønsket sikringsniveau og lo-

cation for montagen.  

Vi anbefaler altid at du kontakter os i forhold til det enkelte projekt, således vi kan sikre dig 

den bedste rådgivning, service og dermed den rigtige løsning.  

Komplet produktprogram og fuld styring med  

Urbaco Pullerter: 

 

 Fuldautomatiske systemer i rustfrit stål og lakeret 

støbejern 

 Halvautomatiske (semi automatiske) pullerter der be-

tjenes manuelt og som drives via en gaspatron.  

 Fast pullerter og steler. Det store udvalg af fuldauto-

matiske pullerter, kan også leveres som fast pullerter 

for nedstøbning eller som flytbare. 

 Flytbare pullerter. Pullerter der fastlåses i såkaldt  

fixator hus, der er nedstøbt i terræn.  

Pullerten afmonteres fixator med nøgle/låsesystem.   

  

Halvautomatisk / semiautomatisk løsning.  

Enkel installation, stor sikkerhed, økonomisk løsning  

Fuldautomatiske løsninger med valgfri betjening: 

Brobizz, fjernbetjening, mobiltelefon, tag, kort,  

nøgle m.v.  



Områdesikring med fuld og halv automatiske pullerter 

HIGH SECURITY  

SIKKERHED OG OMRÅDEREGULERING  

AFSPÆRRING MED FASTE STELER  



 

 

HYDRAULISK 

 

PNEUMATIK 

 

ELEKTROMEKANISK 

 

Tilvalg LYSDIODE 

 

Dimensioner:  

Ø 200—320 mm.  

Højde: 500—800 mm.  

 

Materiale: 

Støbejern 

—valgfri RAL farve eller  

ubehandlet støbejern 

 

Stål (Luxor serie) 

Rustfrit stål  

Systemer 



Industri og virksomhed 
Afhængig af det ønskede sikringsniveau 

vælges hydrauliske, elektromekanisk eller 

pneumatiske pullerter. 

 

Betjeningsmuligheder: 

 Central styring 

 Bro bizz funktion 

 Fjernbetjening 

 Kort 

… ADK løsninger…  



 Spørgeguide Pullerter 



Toldbodgade 96 . 8930 Randers 7023 2919 . www. came-danmark.dk  


