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TONALI från Italien har tillverkat säkerhets-
utrustningar till banker sedan början av 60-talet.

Till italienska postverket har man hittills levererat över

1000 högsäkerhetsslussar BioSec i olika utföranden.

BioSec standard BioSec light

BioSec är en halvrund halvautomatisk högsäkerhetssluss
som finns i 2 olika basutföranden (se ovan). Den är ut-

formad med tanke på hög inbrottssäkerhet men kan
även användas som utrymning vid behov. Den yttre dör-

ren är manuell och förreglad mot den inre automatiska
skjutdörren.

De levereras  alltid färdigmonterade från fabrik, normalt i

lackerat stål (RAL-kulörer) och kan fås med olika tillbe-
hör (se nedan).

BioSec kan användas i banker, laboratorier, datorrum,

datacentraler, kontor för sedelhantering eller i annan
verksamhet som kräver säker passagekontroll.

BioSec är som standard utrustad med snabbtelefon på
utsidan (1), laminerat säkerhetsglas 26/27 mm (BR3/S-

P6B), elektrisk låskolv på skjutdörren, 3 lås-punkter (2
sid 2) på yttre dörren, 12V LED-belysning, 2 st 12V-

7Ah batteri backup för nödmanövrering, 37 mm stål-
golv, närvarosensor samt larmad panikregel (3) på yttre
dörren.

Som tillval finns glas 29/31 mm (BR4/S-P8B), olika
enpersonkontroller, mikrokameror, system för röst-
meddelanden, olika kontrollsystem (t ex DI-BIS (4)
finger geometriläsare) samt röreledetektorer.
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OBS. Utrymme (min 600 ) mellan sluss och tak för montage och
framtida service

TEKNISKA DATA

Modell: BioSec standard och BioSec light

Dimensioner: 1250 × 1000 × 2400 mm

Fri passage: 80 × 2000 mm

Glas standard: 26/27 mm laminerat glas (BR3/S-P6B)

Glas special: 29/31 mm laminerat glas (BR4/S-P8B)

Vikt: ca 825 kg

Matarström: 230V 50 Hz. (standard).

Strömförbrukning: 90W

Manöverspänning: 12/24V DC

Batteribackup: Upp till 100 cykler vid strömavbrott (12V - 7 Ah)

Spotlights: LED 12V

Logik: Programmerbar microprocessor

Säkerhet: Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustnig
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Bilderna visar passage till vänster, men
finns även spegelvända, passage till höger


