Transpalock 900

De Transpalock 900 is het meest elegante drie-armige draaikruis dat
vandaag de dag verkrijgbaar is. Drie glazen deurvleugels rond een roest
vaststalen kolom zorgen voor een fraaie beveiligde entree. Dankzij de
materiaalkeuze en transparante opzet past de Transpalock 900 in na
genoeg elk interieur.
Opties
• Enkel- of meervoudige opstellingen
• Push & Go werking
• Diverse opties voor de integratie van een kaartlezer
• Externe kolom voor montage van een kaartlezer
• Opbouwvloer
• Deurvleugelfixatie met zichtbare glasklemmen
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Integratie van
Toegangscontrole
De Transpalock 900 is eenvoudig aan te sluiten op vrij
wel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistra
tiesysteem. Kaartlezers, vingerafdruklezers en andere
autorisatiesystemen kunnen worden ingebouwd in de
kolom van de Transpalock 900 zelf of op een optionele
extra voet of kolom die dicht bij de entree kan worden
geplaatst.

Noodsituatie

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel mee
leveren om één of meerdere Transpalock vanaf een
receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit be
dieningspaneel 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:

200-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik
In Bedrijf:

20W

Stand-by:

60W

Werkingstemperatuur:

-20°C tot +50°C

Gewicht: 	118 kg

De Transpalock 900 is fail-safe, zodat de vergrendeling
en aandrijving tijdens spanningswegval worden vrijgegeven. Het deurenstel is dan handmatig in beide rich
tingen te bewegen.
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