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De ideale producten  
om voetgangersdoorgangen  
te beheren.

Een ideaal productaanbod voor het beheer 
en de controle van voetgangersstromen, perfect 
voor winkelcentra en andere plaatsen waar een 
simpel en discreet systeem nodig is, dat een snelle  
doorgang van klanten en bevoegd personeel  
mogelijk maakt.



FLAG
DE VEELZIJDIGE OPLOSSING
Mechanisch duwhek met duwopening en automatische 
sluiting dankzij de zwaartekracht (tegengewicht).  
Ideaal op plaatsen waar het voetgangersverkeer  
in een bepaalde richting moet worden geleid wegens 
veiligheidsredenen en controle: zwembaden, sportcentra, 
fitness- en wellnesscentra, winkels, nooduitgangen, 
winkelcentra en supermarkten. Ontworpen om  
de doorgang van invaliden te vergemakkelijken.

DE VOORDELEN VAN FLAG

• FLAG is het mechanische duwhek dat open wordt 
geduwd en door de zwaartekracht (tegengewicht) 
automatisch sluit.

• Geschikt voor diverse omgevingen: zwembaden, 
sportcentra, fitness- en wellnesscentra,  
verkooppunten, winkelcentra en supermarkten.

• Ontworpen om de doorgang van invaliden  
te vergemakkelijken.

COMPASS
EENVOUDIGE BEWEGING
Mechanisch draaikruis met vier armen. Een eenvoudige  
en gunstig geprijsde oplossing om op ordelijke wijze 
de doorgangsstromen te leiden in openbare omgevingen  
van elke omvang, van een winkel tot een heel warenhuis.  
Ook perfect voor zwembaden, sportcentra, fitness- en 
wellnesscentra en pretparken.

DE VOORDELEN VAN COMPASS

• COMPASS is een eenvoudige en voordelige oplossing  
om op ordelijke en efficiënte wijze de voetgangersstromen  
te leiden in winkelgebieden van elke omvang, van een 
enkele winkel tot een heel warenhuis.

• Ook perfect voor zwembaden, sportcentra,  
fitness- en wellnesscentra, pretparken, etc.

• Mechanisch draaikruis met vier armen, om telkens  
één persoon door te laten in beide richtingen.

• Dankzij de constructie van AISI 304-staal  
is COMPASS ook geschikt voor installatie buiten.



Automatiseringen voor schuifhekken

Automatische tourniquets en toegangscontrole

Uitrustingen

Automatiseringen voor industriële poorten

Automatiseringen voor garage- en sectionaalpoorten Automatische slagbomen

Automatiseringen voor rolluiken

Automatiseringen voor draaihekken

Systemen voor automatisch parkeerbeheer

Complete systemen

AUTOMATISERINGEN EN 
TOEGANGSCONTROLE VAN CAME



AANVULLENDE PRODUCTEN

001PSSP
Mechanisch draaikruis, 
verplaatsbaar of aan de grond 
bevestigd of aan de muur met 
staander met vrije kloksgewijze  
of antikloksgewijze rotatie.

001PSBP 
Mechanisch duwhek met staander  
rechts, links of openend naar 
beide kanten met sleutelslot.

DE MODELLEN

001PSOPG01
Geleidehek met staander 
en boog van AISI 304-staal, 
bevestigingsflens van verzinkt 
staal en flensbedekking van 
verchroomde kunststof.   
H = 1000 mm.

001PSOPG01X
Geleidehek van AISI 304-staal  
met staander en boog, 
bevestigingsflens en 
flensbedekking. H = 1000 mm.

SPECIALE ACCESSOIRES

001PSTPC 
Eenrichtingsgeleidehek  
voor de doorgang van 
winkelwagens. Verkrijgbaar  
met 2, 3 of 4 bogen,  
L = 1000 / 1500 / 2000 mm,  
H = 1000 mm.

001PSTRFPA
Geleidehek met bevestiging 
aan de grond van AISI 304-staal 
en een paneel van polycarbonaat, 
6 mm dik. H = 900 mm.

001PSTRFPAN
Geleidehek met bevestiging  
aan de grond van AISI 304-staal 
zonder paneel. H = 900 mm.

001PSUS 
Geleidehek met antipaniekstang 
van AISI 304-staal. Verkrijgbaar 
met paal rechts of links.  
L = 900 of 1200 mm,  
H = 1000 mm.

001PSTRV
Staander van verzinkt staal met 
bevestigingsflens en flensbedekking 
van verchroomde kunststof.  
H = 980 mm. Verkrijgbaar zonder 
openingen, met 2 openingen,  
met 2+2 openingen op 90° of 180°,  
met 6 openingen, met 8 openingen.

001PSTRVX
Staander met bevestigingsflens  
en flensbedekking  
van AISI 304-staal. H = 980 mm. 
Verkrijgbaar zonder openingen, 
met 2 openingen, met 2+2 
openingen op 90° of 180°, met 6 
openingen, met 8 openingen. 

001PSTRSFPL60875
Paneel van transparant 
polycarbonaat, dikte 6 mm.  
L = 750 mm, H = 800 mm.

001PSTRV80
Staander van AISI 304-staal.  
H = 900 mm, Ø 80 mm. 
Verkrijgbaar zonder klemmen,  
met 2 klemmen, met 2+2 klemmen  
op 90° of 180°, met 6 klemmen,  
met 8 klemmen.

001PSTRM001
Verbindingsmoffen.  
Verkrijgbaar in verchroomde 
kunststof, AISI 304-staal  
en AISI 304-staal speciaal  
voor wandbevestiging.

001PSTRT050
Horizontale buis voor 
geleidehekken van AISI 304-staal. 
Ø 40 mm, dikte 1 mm. Verkrijgbaar  
in verschillende maten: 500, 1000, 
1500, 2000 mm.

CAME is marktleider op het gebied van 
automatiseringen voor woningen, industrie  
en omvangrijke technische installatieprojecten.  
Een compleet productaanbod: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten tot motoren voor 
rolluiken en zonweringen, en van domotica tot 
inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. 
Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw 
onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn  
voor de automatisering van industriële poorten, 
automatische deuren, slagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.BORSTELLOZE 

SLAGBOMEN
Systemen voor 
parkeerbeheer

BORSTELLOZE
AUTOMATISCHE 

DEUREN

DRAADLOZE 
BLUETOOTH-

SCHAKELAARS

Ontdek op came.com  
de nieuwe producten

HET COMPLETE
AANBOD
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CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied 
van geïntegreerde technologische oplossingen voor  
de automatisering van woningen, openbare en stedelijke 
omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn 
van mensen.

 → AUTOMATISERINGEN  
VOOR HEKKEN

 → VIDEO-INTERCOMS

 → ALARMSYSTEMEN

 → DOMOTICA

 → WARMTEREGELING

 → AUTOMATISERINGEN VOOR 
ZONWERING EN ROLLUIKEN

 → GARAGEDEUREN  
EN INDUSTRIËLE POORTEN

 → AUTOMATISCHE DEUREN

 → TOURNIQUETS  
EN TOEGANGSCONTROLE

 → VERZINKBARE PALEN EN 
PERIMETRISCHE BEVEILIGING

 → PARKEERSYSTEMEN  
EN SLAGBOMEN


