Access controlled… Future secured.

SlimLane
AUTOMATISKA SÄKERHETSSPÄRRAR

PERSON

Med iögonfallande strömlinjeformad design,
kombinerar SlimLane’s automatiska säkerhetsspärrar hög genomströmning med avancerad
övervakning och personsäkerhet på en minimal
golvyta.

ESTETIK
o
o
o
o
o

Transparent och elegant design som elegant smälter in i olika
typer av arkitektur
Minimal golvyta för maximal genomströmning
Diskret och ergonomiskt montage av kortläsare
Dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad
genomströmning
Materialval och finish i högsta klass

KUNDANPASSNING

PERSONSKYDD
o
o
o

o
o

o

Elektroniskt användarskydd baserat på passageriktning
Utrymningsfunktion (tillbehör) för högt ställda krav
I händelse av strömbortfall, kan dubbeldörrarna öppnas
manuellt med minimal kraft eller öppna automatiskt med
tillbehöret batteri-backup
Utformad för att förhindra klämskador
De härdade glasdörrarna är precisionsstyrda

SÄKERHET

En integrerad web server kan tillhandahålla en mängd kundanpassade parametrar för specifika önskemål

Kombinationer av breda och smala passager för kundanpassade
installationer
o Passar till olika arkitektoniska och tekniska miljöer
o Stort utbud av tillbehör
o

PÅLITLIGHET & PRESTANDA
Hög genomströmning: upp till 60 personer/minut
R obust design
o Lång livscykel, låga underhållskostnader
o Fjärde generationen av säkerhetsspärrar med 40 års
erfarenhet och över 90 millioner dagliga användare
o
o

Högpresterande detekteringssystem baserat på en serie av
infraröda fotoceller som förhindrar obehörig användning
o Snabba dubbla slagdörrar för snabb stängning (< 1 sekund)
o E lektromekanisk låsning för att stå emot öppningsförsök
o Ljud och visuella signaler för att indikera obehörig användning
o

SlimLane, smart och funktionell
o

web server
Hög processorkapacité (ARM9) och en högkänslig matris av infraröda fotoceller för dynamisk förutsägbar
spårning av de passerande
o
o I
varje korridor lokalt eller på distans via en enkel web browser
o Modern ansluningsteknologi via IP och USB
o A
o

AUTOMATISKA SÄKERHETSSPÄRRAR
ST A N D A R D P A S S A G E

BRED PASSAGE

SlimLane 940
Golvyta: 1640 x 1000 mm (L × B)

SlimLane 950
Golvyta: 1640 x 1300 mm (L × B)

Korridorbredd: 600 mm

Korridorbredd: 900mm

Version SlimLane Twin (kommer inom kort) erbjuder en eller två oberoende korridorer med smalare passagebredd och ännu
mindre golvyta för att passa minimala installationsutrymmen.

ENKELPASSAGE

DUBBELPASSAGE

SlimLane 944
Minimal golvyta: 1640 x 832 mm (L × B)

SlimLane 945 Twin
Minimal golvyta: 1640 x 1515 mm (L × B)

Korridorbredd: 525 mm

Korridorbredd: 2 x 525 mm

Två olika funktioner
Funktion ”Säkerhet” (standard)
De elektromekaniska hindren
låses i händelse av försök till
manuell öppning i riktning
A eller B

Funktion ”UTRYMNING” (tillbehör)

o

o

B

A

I nödläge kan hindren
låsas upp genom att
tryckas på i utrymningsriktningen (riktning B),
varefter de öppnas.

o

Ljud och synligt larm för att
indikera att utrymning pågår

o

Återgår till normal funktion
efter programmerad tid

B

FÖRDELAR

MARKNADSSEGMENT

o

Enkel och snabb tillträdeskontroll
Begränsa tillträde till vissa zoner
o Kunskap om antal personer i vissa utrymmen
o R educerat behov för bemannade receptioner
o Utrymningsmöjligheter

o

o

o

Banker och försäkringsbolag
Myndighetsbyggnader och instutioner
o Kontors- och administrationsbyggnader
o Skolor och universitet

A

FUNK TION & TILLBEHÖR
S limL-S-1106

Välj från vårt urval av funktioner och tillbehör för att anpassa
design, säkerhet, skyddsnivå och kontroll av din SlimLane.

SÄKERHE T & SKYDDSNIVÅ
o

Ökad elektronisk övervakning vid passage med bagage/barn

o

Utrymningsfunktion finns som tillbehör

o

Batteri-backup för automatisk öppning vid strömbortfall finns som tillbehör

ESTETIK & KUNDANPASSNING
o

Sidopaneler i glas

o

Kundanpassad utrustning som harmoniserar med det mesta

o

De rörliga hindren kan förses med logo

o

Podium kan användas för att skydda befintliga golv

KONTROLL & KOMMANDON
o

Anpassad integration av olika typer av läsare, knappsatser,
skannrar eller andra passagesystem

o

Dubbla piktogram för utökad användarvägledning

o

Övervakningspanel finns för fjärrstyrning

www.automatic-systems.com
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