Winglock Swing

Dit elegante enkelvleugelige toegangspoortje past door zijn transparante uiterlijk
bij ieder interieur. Naast zijn esthetische design is dit beveiligingspoortje eenvoudig
te installeren en zeer gebruiksvriendelijk. De intuïtieve functies zitten verwerkt in
de slanke kolom en zorgen voor probleemloze doorgang vanuit twee richtingen.
Door het ranke ontwerp neemt het toegangspoortje aanzienlijk minder vloeropper
vlak in beslag dan vergelijkbare producten in de markt.
Opties
• Extern bedieningspaneel
• Roestvaststaal en Black edition
• Integratie toegangscontrolesysteem
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Integratie van
Toegangscontrole
De Winglock Swing is eenvoudig aan te sluiten op vrij
wel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistra
tiesysteem. Kaartlezers, vingerafdruklezers en andere
autorisatiesystemen kunnen worden geplaatst op een
optionele extra voet of kolom die dichtbij de entree
kan worden geplaatst.

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel mee
leveren om één of meerdere Winglock Swings vanaf
een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit
bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van
maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is com
patibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon
Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit
afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij
een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveili
gingsruimte.

Technische Specificaties
Voeding:

220-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik
In Bedrijf:

20W

Noodsituatie

Stand-by:

9W

De Winglock Swing is fail-safe, zodat de vergrendeling
en aandrijving tijdens spanningswegval worden vrijgegeven. De deurvleugel is dan handmatig in beide rich
tingen te bewegen.

Werkingstemperatuur:

-20°C tot +50°C

Gewicht:

48kg
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting
** Te combineren met de Speedlane Swing

