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Fácil controle de velocidade
Portais de velocidade

O Portal de velocidade Muirhead® é um sistema projetado
para melhorar a segurança dos equipamentos e funcionários
de uma empresa em todas as operações de manuseio de
materiais.

A tecnologia pode se aplicar a armazéns, para controlar em
segurança a velocidade das empilhadeiras de garfo quando
entram ou saem dos portões. O Portal de velocidade consiste
em duas âncoras instaladas nos portões. O detector de
localização da máquina é instalado no equipamento móvel, que
detecta o momento em que o equipamento passa por um
portão e sinaliza a um limitador de velocidade Muirhead®, para
determinar a velocidade máxima pré-con�gurada e permitida
na área especí�ca de circulação. O Portal de velocidade pode
ser con�gurado para controlar até quatro velocidades
separadas em um mesmo local. Para habilitar o controle de
velocidade dos veículos, um detector de localização da
máquina deve manter a interface com um limitador de
velocidade Muirhead® e também pode manter interface com
qualquer entrada de 12/24 VCC em dispositivos de terceiros,
que podem já ter a capacidade de controlar a velocidade dos
equipamentos.

Recursos

A velocidade pode ser controlada na área total de um galpão, com
portais de velocidade em cada portão.

Os componentes do sistema podem funcionar em uma variedade
de condições ambientais.

Fácil instalação e não requer manutenção contínua.
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Peças

APN: 11240 KIT MACHINE LOCATION SPEED GATES CONTROL TAG - GENERIC

APN: 15640 KIT SPEED GATE - A, ZONES 1&2

APN: 15641 KIT SPEED GATE - B, ZONES 1&2

Reference: SBMH1119125
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