Security Access

Speedlane 300

“Andělská křídla“ k vaší ochraně
Speedlane 300 zaručuje rychlou, plynulou a efektivní kontrolu průchodu v obou směrech. Nabízí vysoký
stupeň ostrahy, vysoce kvalitní zabezpečovací systém. Osvětlení výkyvných křídel systému a neutrální
nerezová ocel vytvářejí uhlazený design vhodný do všech interiérů.

Vysoká kapacita použití
Speedlane 300 je navržen tak, aby mohl být použit v
jednoduché i pararelní variantě. Paralelní řady jsou
tvořeny vložením jednoho nebo více středových jednotek,
které mají křídla na obou stranách a vychylují je do obou
stran. Tím snižují jednak pořizovací náklady a také nároky
na prostor.

Jsou-li paralelní řady nasazeny ve velmi frekventovaných
vstupech, pak jejich vstupní a výstupní sestavy mohou
významně zlepšit plynulost průchodu. V závislosti na
autorizačním systému vykazuje každá trasa, vedoucí
křídly, kapacitu 25-30 osob za minutu v jednom směru.

Security Access

‘Indikace stavu prostřednictvím změny barvy
						
LED světel dveřních křídel’

Fukce
Provoz systému Speedlane 300 je řízen pokyny z
přístupového ovládacího systému nebo externího ovládacího
panelu, zajišťujícího, aby se do hlídaného prostoru dostaly
pouze osoby oprávněné. Systém je schopen zapamatovat si
až 3 autorizační impulsy na každé straně Speedlane 300, což
podporuje plynulost provozu.
Cykly procházení
1. V pohotovostním režimu jsou křídla zbarvena.
2. Speedlane je aktivován impulsem z externího autorizačního
systému, např. ze čtečky karet.
3. LED display začne blikat zelenou šipkou a vzhled křídel se
změní na neutrální jakmile se dveřní křídla otevřou zatažením
do jednotky.
4. Osoba projde křídly.
5. Při následném uzavírání křídla zčervenají. Vizuálně tak
zabraňují průchodu další osoby v těsném závěsu*.
6. Po dosažení plně uzavřeného stavu se vzhled křídel změní z
červených na zelené, informující, že jednotka je nyní opět v
klidové pozici, připravena pro další cyklus.
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*
Je-li zjištěno neoprávněné vniknutí v těsném závěsu za autorizovanou osobou, aktivuje
se zvukový a vizuální alarm.

Elegantní design

Zabezpečovací prvky

Povrchová úprava
Speedlane 300 je navžen podle přísných norem z vysoce
kvalitních materiálů. Standardní jednotka je z kartáčované
K240 nerezové oceli, AISI304. Horní kryt je k dispozici v
hladké nerezové oceli a křídla jsou konstruována z 12mm
polykarbonátového skla.

Ve společnosti Boon Edam je bezpečnost uživatelů na
prvním místě. V případě kontrolovaného vstupu je stejně
jako uživatelská bezpečnost důležitým kritériem také
možnost nouzového úniku na hlídaném vstupu.

LED signalizace
Skleněná křídla jsou osvětlena úspornými kontrolkami LED,
signalizujícími stav Speedlane 300:
• Zelená: během pohotovostního režimu; Speedlane je připraven
k použití
• Neutrální: během autorizace
• Červená: při zavírání skleněných křídel; neautorizované vniknutí
Doplňky
• Seřízení jednoduché nebo paralelní řady
• Červené/zelené indikační světlo na horním panelu jednotky,
dávající zpětnou vazbu při autorizaci
• Adaptace pro integraci blízkosti nebo čtečky karet
• Externí řídící panel

Uživatelská bezpečnost
Předsazený senzorový systém preventivně chrání osoby i věci v
bezpečnostní zóně proti sevření křídly.
Nouzový provoz
Speedlane 300 je pro případ přerušení dodávky elektrické energie
standardně vybaven záložní baterii.
Vybije-li se záložní baterie ještě před tím, než je dodávka proudu
obnovena, křídla zůstanou otevřena. Při aktivaci požárního
alarmu se křídla plně stáhnou do jednotky.
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Technická specifikace
Přívod energie
Spotřeba

200-240 VAC, 50/60 Hz
Provozní
Klidová

35 W
20 W

Provozní teplota

-15°C to +50ºC

Váha

200 kg

Kompatibilita

Speedlane 300 je slučitelný s většinou
přístupových kontrolních systémů pomocí
beznapěťových kontaktů.

Distributor

C

Vysoká kvalita
V Boon Edam kvalitu bereme velmi vážně; kvalitu použitých
materiálů, našich zaměstnanců a stejně tak našich obchodních
partnerů. Jako všechny výrobky Boon Edam je i Speedlane
300 vyráběn podle přísných norem, má CE certifikaci a splňuje
výrobní směrnice (98/37/EC), EMC-směrnice (2004/108/EC) a
nízkovoltážní směrnice (2006/95/EC). Boon Edam se řídí zásadou
trvalého zušlechťování a zlepšování a proto si vyhrazuje právo
kdykoli modifikovat design a detaily.
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