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TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar
sedan början av 60-talet. På 80-talet togs de första au-
tomatiska slussarna fram. Efter mer än 13.000 sålda en-
heter över hela världen har man kunskaper utöver det
vanliga.

Serien DUETTO AC riktar sig mer mot eleganta
kontorsbyggnader, eftersom man tack vare de delade
skjutdörrarna får en högre genomströmning. De kan
levererasa färdigmonterade eller i delar för montage på
plats.

DUETTO AC finns i två olika storlekar:
Standard ø 1050 × H 2227 mm med fri passagebredd
580 mm samt
Midi ø 1485 × H 2304 mm med fri passagebredd 900
mm.

DUETTO AC kan utrustas med följande kontroller:
-- En person per passage (volymkontroll)
-- Rörelsedetektor för dörröppning
-- Internkommunikation
-- Programmeringskonsol
-- Nattlåsning på låg säkerhetssida (utsida)
-- Batteri backup
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4. Inbyggd LED-belysning.
5. Sidopaneler av fast glas:

Standard 11/12 mm klass P2A
Midi 19/20 mm klass BR2/S-P6B

6. Trafikljus med tryck-knapp

UTFÖRES AV BESTÄLLAREN

Lossning samt montage av färdig enhet på arbetsplats.
Framdragning respektive anslutning av matarström och

BESKRIVNING

1. Stomelement av lackerad stålplåt (RAL-kulörer
som standard).

2. Deladeslussdörrar av böjt laminerat glas 11/12 mm
klass P2A.
Storlek Maxi  kan även fås med 19/20 mm klass
BR2/S-P6B som tillägg.
Genomströmningshastighet vid enkelriktad trafik
5 - 7 personer per minut, vid dubbelriktad trafik
9 - 11 personer per minut beroende på modell.

3. Dörrmotorer 24V DC (går att erhålla med auto-
matisk öppning vid strömavbrott) samt logik är
monterade i överdelen.



Standard Midi
OBS. Utrymme 600 mm för framtida service
           behövs ovanför båda modeller

yttre anslutningar.

TEKNISKA DATA

Matarström: 230V 50 Hz (standard).
Batteri-backup: Standard 2 st batterier 12V 7Ah (ca 100 öppningar vid strömbortfall)
Strömförbrukning: 75W
Manöverspänning: 12/24V DC.
Vikt: 550 upp till 1050 kg beroende på modell och utrustning.
Dimensioner: Se respektive illustration ovan.


