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TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsut-
rustningar till banker sedan början av 60-talet. Under

80-talet togs de första automatiska säkerhetsslussarna
i PRIORA-serien fram. Efter mer än 13.000 levererade

enheter över hela världen har man kunskaper utöver
det vanliga.

TONALI S.p.A.

Den motoriserade kompaktdörren finns i tre olika utför-
anden:

• Plus, standard med aluminiumramar runt glaset.

• Light, inga vertikal aluminiumramar.

• Plus R, aluminiumramar samt förstärkt säkerhet.

Inbyggt i den kompakta enheten finns många fördelar:

• accesskontroll

• utrymmessnål

• anpassad för funktionshindrade

• nödutrymning

• skottsäkert glas

• möjlighet till slussfunktion

En konsol för enkel manövrering från valfri plats ingår.
Dessutom kan den givetvis styras av olika access kon-

trollsystem.

Man kan kombinera två enheter (master - slav) till en
sluss, men man kan också komplettera en redan be-
fintlig entré till en sluss.

Tack vare sitt rörelsemönster så kräver enheten mini-
malt med utrymme och går oftast att anpassa till redan
befintliga passager.

Enheten kan monteras på befintligt golv om man inte
vill försänka glasdörrarnas nedre infästning under gol-

vet .

Den kan även användas som utrymning via en panik-

regel som sitter på ena dörren. Efter en inställd tid
stänger den igen och återgår till normal användning.
Panikregeln kan också programmeras med fördröjd
öppning.

Glaset är som standard 11/12 mm laminerat säkerhets-
glas på modellerna Plus och Light men går även att få i
20/21  mm. Plus R har 19/20 mm som standard men
kan även fås med 26/27 mm

2. Nedsänkt montage1. Montage på bef.golv



Vikt: 500 - 650 kg beroende på typ av glas

Matarström: 230V 50 Hz

Strömförbrukning: 75W

Manöverspänning: 12/24V DC

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

Manövrering: Via konsol (ingår), rörelsedetektor eller access-

kontrollutrustning

Bärande delar: 3 mm stål

Ytbehandling: Lackering i valfri RAL-kulör

Glas: Laminerat säkerhetsglas enligt EN-1063/EN-356:

11/12 mm - BR1 respektive P2A

20/21 mm - BR2/S respektive P6B

26/27 mm - BR3S respektive P6B

Öppningshastighet: Justerbar från 2,5 - 4 sek

Elektronik: Microprocessorstyrd med seriell kommunikation RS232 och R

Säkerhet: Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning

Utrymning: Larmad panikregel

Nattlåsning: Kan byggas in
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1 2
Dörrarnas infästningar finns i två olika utförande (1 resp. 2 ovan):
1 är standard och kan alltid användas, men inkräktar något på 

det fria utrymmet.
2 är option, för ingjutning i golvet och ger ett slätt och fritt golv.

fri passage 1100
Modell Plus

Modell Light

Panikregel

Modell Plus R

Panikregel
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