
KARTA KATALOGOWA 

„Akcesoria czujników” 

 

 

CA1 

 

 

 

 

 

Rodzaj przedmiotu obudowa 

Model CA1 

Wymiary (wys./szer./gł.) 64mm/40mm/30mm  

Kolor szary; polistyren jasny 

Materiał polistyren 

Ilość sztuk w komplecie 2 

Model pasujących czujników CH1, CH2 

Wymagają montażu na płaszczyznach równoległych do kierunku 
przechodzenia. 

 

CA2 

 

Rodzaj przedmiotu obudowa 

Model CA2 

Wymiary (wys./szer./gł.) 64mm/40mm/30mm 

Kolor szary; polistyren jasny 

Materiał polistyren 

Ilość sztuk w komplecie 2 

Model pasujących czujników CH1, CH2 

Wymagają montażu na płaszczyznach prostopadłych do kierunku 
przechodzenia. 

 

CA3  

 

 Rodzaj przedmiotu obudowa 

Model CA3 

Wymiary (szer./dł./gł.) 35mm/23mm/20mm 

Kolor czarny 

Materiał plastik 

Ilość sztuk w komplecie 2 

Model pasujących czujników CH1, CH2 

Wymagają montażu na płaszczyznach prostopadłych do kierunku 
przechodzenia. 

 

CAS1 

 

Rodzaj przedmiotu słupek 

Model CAS1 

Wysokość słupka 1300 mm 

Wymiary profilu (dł./szer.) 30 mm/30 mm 

Wymiary podstawy słupka 
(dł./szer.) 

100 mm/100mm 

Kolor szary; RAL 7015 

Materiał stal  

Ilość sztuk w komplecie 2 

Miejsce montażu czujnika 30mm od górnej granicy słupka 

Model pasujących czujników CH1, CH2 

 



CAS2 

 

Rodzaj przedmiotu słupek 

Model CAS2 

Wysokość słupka 1300 mm 

Średnica profilu 42,4 mm 

Wymiary podstawy (ø) 100 mm 

Kolor stal szczotkowana 

Materiał stal nierdzewna AISI 304 

Ilość sztuk w komplecie 2 

Miejsce montażu czujnika 30mm od górnej granicy słupka  

Model pasujących czujników CH1, CH2 

 

CAB1 

 

Rodzaj przedmiotu bramka 

Model CAB1 

Wysokość bramki 1300 mm 

Szerokść bramki 200 mm 

Średnica  pojedynczego profilu  42,4 mm 

Wymiary podstawy (ø) 2 x 100 mm 

Kolor stal szczotkowana 

Materiał stal nierdzewna AISI 304 

Ilość sztuk w komplecie 2 

Miejsce montażu czujników w elemencie poprzecznym 

Model pasujących czujników CH1, CH2 

Dedykowane do liczników zliczających dwukierunkowo. Umożliwia 
montaż dwóch kompletów czujników. 

 

CAB2 

 

Rodzaj przedmiotu słupek/bramka 

Model CAB2 

Wysokość słupka 1300 mm 

Wymiar profilu (ø) 42,4 mm 

Szerokość elementu poprzecznego 200 mm 

Wymiar profilu poprzecznego (ø) 42,2 mm 

Wymiar podstawy (ø) 100 mm 

Kolor stal szczotkowana 

Materiał stal nierdzewna AISI 304 

Ilość sztuk w komplecie 2 

Miejsce montażu czujników w elemencie poprzecznym 

Model pasujących czujników CH1, CH2 

Dedykowane do liczników zliczających dwukierunkowo. Umożliwia 
montaż dwóch kompletów czujników. 

 

 

Bacom Bartosz Wesołowski 

41-200 Sosnowiec, ul. Kołłątaja 6a 

tel.:32 445 35 75, fax: 32 445 03 99 

e-mail: biuro@bacom.p 

www.bacom.pl 

 
 

 

Uwaga! Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest 

przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz 

recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i 

środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki 

odpadami lub sklepem, w którym  zakupiono produkt. 

http://www.bacom.pl/

