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SmartLane 902
Automatic Systems från Belgien är det företag som levererat 
flest automatiska säkerhetsgrindar i världen och även i 
Sverige.

SmartLane 902 är utformad för intensiv användning 
inomhus för en snabb, effektiv och pålitlig kontroll av fot-
gängare, med eller utan bagage, i båda riktningarna. SL902 
är förlängd på båda sidorna för att höja detektionen av 
passager i båda riktningarna.

Med sin mekaniska konstruktion och inbyggda elektronik 
garanterar utrustningen en hög säkerhetsnivå (förebyg-
gande av fusk) och en hög skyddsnivå (skydd av användare 
under drift).

Grinden kan installeras i serie och då är det nödvändigt att 
definiera vänster- höger- och mellanenhet.

BESKRIVNING
1. Centralenheten är uppbyggd av en vridstyv självbä-

rande ram som innehåller en elektromekanisk enhet för 
varje rörligt hinder, närvaroavkänning, sensorer för den 
personliga säkerheten och elektroniska styrenheter. 

2. De yttre synliga plåtarna är i borstat rostfritt stål (AISI 
304L).

3. Serviceluckor med säkerhetslås i borstad rostfri stålplåt 
(AISI 304L), borstat utförande, tillåter lätt åtkomst av 
den elektromekaniska enheten och de elektroniska 
styrenheterna.  

4. Hinder av 12 mm tjockt, klart säkerhetsglas som glider 
in helt i modulen vid varje öppning. 

5. Överdel i kraftigt svart kompositmaterial med rostfritt 
stål runt de fasta glashindren om de rörliga hindren är 
högre än 1000 mm.

6. Elektromekanisk enhet bestående av: 
• En trefas asynkronmotor

• Sekundärtransmission med vevarmar som ger per-
fekt låsning av hindren i ändlägena

• System för automatisk öppning via brandlarm och 
eventuellt strömbortfall

• Variabel hastighetskontroll som säkerställer snabb 
och vibrationsfri rörelse med progressiv bromsning 
samt skyddar om något skulle komma i kontakt med 
de rörliga hindren under rörelse

• Induktiv givare som kontrollerar de rörliga hindrens 
position

7. Dubbel styrlogik för styrning av grinden och dess even-
tuella tillbehör. En LED-skärm gör det möjligt att navi-
gera i rulllgardinsmenyer och ställa in vissa parametrar. 

8. Informationsöverföring som via potentialfria kontakter: 
passagegodkännanden, passageinformation, fel, grin-
dens status, t ex fri, blockerad eller larm.

9. Orienteringspiktogram som visar om grinden är redo 
för en ny passage eller ej.

10. Ett stort antal fotoceller sitter fördelade längs passagen 
för kontroll av de som passerar genom grinden, samt 
deras säkerhet under hindrens rörelser.

11. Förlängningar som ökar säkerhetsnivån genom fler 
fotoceller och gör det möjligt att integrera ett externt 
kontrollsystem, exempelvis en kortläsare.

12. Fasta glashinder som förhindrar överklättring.
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TEKNISKA DATA

Matning Enfas 230 V AC + jord, 50/60 Hz

Motor Trefas asynkronmotor 0,12 W

Nominell förbrukning 250 W/bana

Omgivningstemperatur 0° till +50 °C

Vikt 180-260 kg beroende på konfi-
guration

Min. öppningstid1 0,3 s

Min. stängningstid1 0,5 s

MCBF-faktor2 5 000 000

Täthetsklass IP40

Kommunikation CAN-bus mellan olika moduler i 
passagen

1  Konfigurerbar kortaste tid. Tiderna påverkas av accessystemets svarstider. Minnes-
funktionen gör det möjligt att öka genomflödet då hindren inte behöver stänga 
mellan två passager.

2   Mean Cycles Between Failure, genomsnittligt antal arbetscykler mellan fel, med 
rekommenderat underhåll.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Av säkerhetsskäl måste barn, kortare än 1 meter, övervakas 
av en vuxen hela tiden när de är i närheten av enheten 
och under passage. Barn ska passera framför den vuxne. 
Om barn förväntas passera regelbundet rekommenderar 
Automatic Systems att extra fotoceller som optimerar 
skyddsnivån läggs till. 

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
Lämpligt underlag för stabilt montage med expanderbult.

Framdragning av tomrör med dragtråd för kablage till enhe-
terna och mellan dem.

Framdragning av strömförsörjning.

Framdragning av kablar till extern kringutrustning.

Integrering av eventuella tillbehör.

TILLVAL
• Andra höjder på hindret och det fasta glaset: 1000, 1200 

eller 1900 mm över golv
• Skyddskant av gummi på de rörliga hindrens innerkant
• Ytterligare fotoceller på de fasta glashindren
• Kit för förbättrad detektering, i båda riktningar
• Kit för dragvagnsdetektering
• Kit för både förbättrad detektering och dragvagnar
• Kit för ”fri passage” (rullstolsdetektering)
• Funktionsdisplay inbyggd i överdelen
• Funktionspiktogram
• Kit för integration av extern läsare

• Elektromagnet för låsning av hindren vid strömavbrott
• Anpassad logotyp på de fasta eller rörliga hinder, dekal 

liknande sandblästring
• Rostfria sidopaneler målade i RAL-kulör
• Fylld förlängningsdel (plåtar i rostfritt stål)
• Träliknande topplatta (björklaminat)
• Topplatta i rostfritt stål
• Kontrollpanel Smart Touch
• SafeFlow, temperaturmätare och maskavläsare med per-

sonräknare
• Kontrollpanel InterTouch

DIMENSIONER


