Automatisk utgångsgrind PAS76X
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Figur ovan visar tre korridorer

Figur ovan visar en korridor

PAS761 i standardutförande.

PAS761 med förhöjd säkerhet.
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Automatic Systems från Belgien är en av Europas största tillverkare av utrustningar för reglering
av person- och fordonstrafik.
Serien PAS76X är en typ av säkerhetsgrindar som
tillåter ett säkert och högt passageflöde från ett säkrat område till ett icke säkrat område. Inga biljetter
behövs samtidigt som säkerhet ges mot obehörig
inpassering från icke säkrat område.

fotgängare att passera i fel riktning. Dörrarna
roterar på vertikala axlar för att förhindra att
fingrar kläms mellan dörrarna och dess pelare.
När dörrarna är stängda är det 25 mm mellan dörrbladen för att minimera klämrisken.
Dörrarna är tillverkade av härdat glas och är försedda med gummilist i framkant för att minimera
risken för skador.

Serien som är moduluppbyggd medger en eller flera
banor med fri passagebredd 630 mm (PAS760) eller 5. På båda sidorna om varje bana, beroende
930 mm (PAS761) eller i kombination.
på vald säkerhetsnivå, sitter rostfria pelare samt härdat glas i olika utföranden.
Modern teknik i form av Doppler-radar och olika
Vid passager med rätt avstånd mellan väggarna
fotoceller med programmerbar känslighet och
behövs inte glasen.
räckvidd ger grindarna hög säkerhet inom önskat
område. Tillsammans med glas i olika höjd och 6. Fotoceller för detektering av personer som går
längd kan säkerheten anpassas utifrån ställda krav.
åt fel håll.
BESKRIVNING

7. Längsgående fotocellskena som säkerställer att
ingen står i korridoren innan dörrarna öppnas.

1. De yttre vertikala pelarna bultas till underlaget.
De används för att bära upp överstycket samt SÄKERHET OCH FUNKTION
för att rymma ström- och datakablage. De är
tillverkade av borstade rostfria böjda stålpaneler. PAS76X ger automatiskt tillträde från ett säkrat
område till ett icke säkrat område.
2. En eller flera mellanpelare kan installeras beroTvå infraröda fotoceller (på varje sida) i överstycket
ende på önskat antal banor.
kontrollerar varje rörelse i banan och förhindrar
3. Överstycket innehåller den mekanism som öpp- stängning när gående passerar genom dörrarna,
nar och stänger dörrarna, en styrlogik, radar för utom vid försök till passage från fel håll.
detek-tering, säkerhetsfotoceller samt piktogram.
Det är tillverkat av rostfri stålplåt med ett fönster Försök till passage från fel sida (icke säkrat område)
upptäcks av Doppler-radarn som spärrar dörrarna,
av mörkt Plexiglas.
även om någon står stilla nära dörrarna.
4. Två dörrar per bana som öppnar i passageriktningen ger en snabb öppning, högt meka- Parametrarna och känsligheten på detekteringen kan
niskt motstånd mot intrång samt förhindrar ställas in med fjärrkontroll.
(TS 2-4303)
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TEKNISKA DATA

EXTRA TILLBEHÖR

• Matarström 230 V 50/60 Hz
• Styrlogik med strömbrytare, säkringar och
mikro-processor
• Växelmotor AC 180 W
• Variabel hastighetskontroll för styrning av dörrarna
• Elektronisk vridmomentsbegränsning
• Automatisk öppning i händelse av strömbortfall
(om så önskas)
• Öppnings- och stängningstid är programmerbar
mellan 1,1 och 1,5 sek
• Strömförbrukning: vila max 100 W/bana,
i rörelse max 400 W/bana
• Allt rostfritt stål i kvalitet AISI 304 L, borstat
• Arbetstemperatur: 0° till +50°C
• Vikt: 400-800 kg/bana beroende på utförande

Påkörningsskydd för att undvika skador av vagnar.
Kundanpassade dörrar, t ex färgat glas, halvtransparant glas eller i rostfritt utförande.
Laminerat glas.
Talmaskin.

PAS76x förhöjd säkerhet
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UTFÖRES AV BESTÄLLAREN

Framdragning respektive anslutning av matarström
och eventuella yttre anslutningar.
Erforderligt underlag för montage med expanderbult.
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