Twinglock 900

Met twee roestvast stalen kolommen en twee glaspanelen is de Twinglock 900 een
stijlvolle doorloopsluis of speed gate die zorgt voor een efficiënte en beveiligde
entree. Dankzij de geavanceerde sensortechnologie gaan de twee simultaan bewegende deurvleugels soepel open en dicht, waarbij toegang in twee richtingen
mogelijk is.
Opties
• Enkel- of meervoudige opstellingen
• Meervoudig autorisatiegeheugen
• Een bevestiging voor een kaartlezer op het buisframe
• Extra console voor het bevestigen van externe
kaartlezer
• Extern bedieningspaneel
• De glazen deurvleugels zijn standaard bevestigd in
de aandrijfzuilen

•
•
•
•

Zichtbare ronde glasklemmen zijn optioneel
Instelbare beveiligingsniveaus
Instelbare snelheid van de deurvleugels
Autorisatie en alarmsignaal aan / uit
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Integratie van
Toegangscontrole
De Twinglock 900 is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel
ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesys
teem. Kaartlezers, vingerafdruklezers en andere autori
satiesystemen kunnen worden ingebouwd in de kolom
van de Twinglock 900 zelf of op een optionele extra voet
of kolom die dichtbij de entree kan worden geplaatst.

Noodsituatie

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel mee
leveren om één of meerdere Twinglocks 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:

220-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik
In Bedrijf:

75W

Stand-by:

35W

Werkingstemperatuur:

-20°C tot +50°C

Gewicht:

100 kg

De fail-safe werking zorgt ervoor dat in het geval van
stroomstoring de vergrendeling en de motor vrijkomen,
zodat een vrije doorgang ontstaat. Indien er een nood
stroomvoorziening beschikbaar is, kan de Twinglock 900
ook geprogrammeerd worden om, zodra er een brand
alarmsignaal ontvangen wordt, geheel open te gaan in
de vluchtrichting.
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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

