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De nieuwe lijn GIBIDI toebehoren: kolommen, fotocellen en 
sleutelschakelaars in opbouw. 

Een nieuwe lijn zo ontworpen dat ze aanpasbaar is aan elke 
installatie en esthetische eisen.
Een gepatenteerd systeem dat technologie, design en een 
praktische installatie samenbrengt.

Een zeer modulair systeem dat een flexibele installatie en 
gemakkelijk onderhoud mogelijk maakt.

De juiste oplossing om uw automatisatie te vervolledigen.
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AU02250
Gesynchroniseerde infrarood fotocellen, opbouw, IP54, 
lens 180° regelbaar, bereik 30 m, 12-24 Vac-dc,
prijs per paar

AU02010
Gesynchroniseerde digitale infrarood fotocellen,
max. 16 paar, opbouw, IP54, lens 180° regelbaar,
bereik 30 m, 12-24 Vac-dc, prijs per paar

AU02020
Gesynchoniseerde digitale infrarood fotocellen, 
opbouw, IP54, lens 180° regelbaar waarvan de
zender werkt op een batterij (meegeleverd),
bereik 30 m, 12-24 Vac-dc, 1100 mAh, prijs per paar

AU01940
Sleutelschakelaar met euro cilinder voor kolommen 
70400-70410-70420, opbouw, IP54,
3 sleutels inbegrepen

AU01950
Sleutelschakelaar met euro cilinder en LED verlichting 
voor kolommen 70400-70410-70420, opbouw, IP54,
3 sleutels inbegrepen

AU01960
Sleutelschakelaar met euro cilinder werkend op 
batterijen met zender, voor kolommen 70400-70410-
70420, opbouw, IP54, 3 sleutels inbegrepen

AU01990
Batterijkit voor infrarood fotocel AU02020, 1100 mAh

AU02020/BATBE
Gesynchroniseerde infrarood fotocellen met batterij, 
opbouw, IP54, lens 180° regelbaar, bereik 30 m,
12-24 Vac-dc, 6200 mAh, prijs per paar
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AU02050
Geel verkeerslicht met LED verlichting, 
opbouw, IP54, 24 Vdc-ac
(ook te gebruiken als knipperlicht)

AU02060
Rood verkeerslicht met LED verlichting, 
opbouw, IP54, 24 Vdc-ac
(ook te gebruiken als knipperlicht)

AU02070
Groen verkeerslicht met LED verlichting, 
opbouw, IP54, 24 Vdc-ac
(ook te gebruiken als knipperlicht)

AU02090
Omgevingsverlichting met LED 
verlichting, opbouw, IP54, 24 Vdc-ac 
(ook te gebruiken als knipperlicht)

AU01980
Fundatieplaat voor kolommen 70400-70410-70420 en 
70300-70310-70320, prijs per 2 stuks

AU01970
Kunststof tussenstuk voor het samenvoegen van
2 infrarood fotocellen, sleutelschakelaars of om een 
verkeerslicht samen te stellen, prijs per 4 stuks

70400
Aluminium kolom H=110 cm voor 
één infrarood fotocel AU02250-
2010-2020, één sleutelschakelaar 
AU01940-1950-1960 of één 
verkeerslicht AU02050-2060-2070-
2090, prijs per 2 stuks

70410
Aluminium kolom H=110 cm voor 
twee infrarood fotocellen AU02250-
2010-2020, twee sleutelschakelaars 
AU01940-1950-1960 of twee 
verkeerslichten AU02050-2060-
2070-2090, prijs per 2 stuks

70420
Aluminium kolom H=55 cm voor 
één infrarood fotocel AU02250-
2010-2020, één sleutelschakelaar 
AU01940-1950-1960 of één 
verkeerslicht AU02050-2060-2070-
2090, prijs per 2 stuks

GI.BI.DI. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 015-71.53.43
Fax : 015-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be


