Access controlled… Future secured.

SlimLane
BEVEILIGDE DOORLOOPSTRATEN

voetgangers

De SlimLane doorloopstraat
combineert een innovatief design, grote
doorgangscapaciteit en de hoogste norm
in betrouwbaarheid in een compacte
behuizing.

ESTHETIEK
7	
Transparant

en elegant design
behuizing voor een maximale doorgangscapaciteit
7	
Discrete en ergonomische inbouwmogelijkheid voor een kaartlezer
7	
Nauwkeurig gecontroleerde obstakels uit veiligheidsglas
7	
Topkwaliteit in productie en afwerking
7	
Compacte

VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER
7	
Dynamische

electronische bescherming van de gebruiker
voor de ledematen
7	
Bij spanningsuitval kunnen de obstakels met een eenvoudige
handbeweging worden geopend of openen ze zich automatisch
dankzij de noodaccu
7	
Antipaniekmodus ‘EGRESS’ die aan de strengste
brandbeveilingsvereisten voldoet
7	
Klembeveiliging

BEVEILIGING

BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarste doorloopstraten op de markt met
een hoge MCBF capaciteit die gaat tot meerdere miljoenen cycli
7 Beperkte bedrijfskosten
7 Wereldleider in doorloopstraten (Bron IMS)
7

CONNECTIVITEIT
7	
TCP/IP

Nauwkeurig detectiesysteem ongeacht de obstakelhoogte
7 Hoogte van obstakels tot 1700 mm
7 Elektromechanische vergrendeling bestand tegen geforceerde
doorgangspogingen
7

communicatie
software interface
7	
Interoperabiliteit met gebouwbeheersysteem
7	
Embedded software voor configurering
en monitoring
7	
XML/RPC

45 jaar
ervaring

DOORSTROOM CAPACITEIT

100.000

doorloopstra

7	
Opening/Sluiting

van obstakels in minder dan 1 seconde
7	
Duidelijke pictogrammen voor intuïtief gebruik

ten

90 MILJOE
gebruikers
per dag

N

DE BESTE IN ZIJN KLASSE QUA ELEKTRONISCHE DETECTIE
8 Infraroodstralen

elke

22.5 mm
8 Dynamische

en
voorspellende algoritmen
(grootte, positie, richting,
snelheid)
8 End-to-end detectie
8 Hoge verwerkingscapaciteit

Doorgangspassage scenario’s
en fraudedetectie:

Volwassene

8 Tailgating
8 Piggybacking
8 Transportmiddelen
8 Kinderen
8 Omkeren

Omkeren in de
doorloopstraat

Volwassene
met handbagage

in de doorloopstraat
Kruisen

8 Kruisen
8 Meerdere

Volwassene
met Trolley/koffer

Kind

entrees

Tailgating
Close Tailgating

MODULARITEIT
Een compleet assortiment met compacte -, standaard - en brede doorloopstraten met obstakels in verschillende hoogtes

VAN COMPACT NAAR BREED
Totale afmetingen (B x L):
940: 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)
950: 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)
950EW: 1600 x 1640 mm
944: 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)
945: 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)
940

950

950EW

VAN LAAG NAAR HOOG GLAS

Glashoogte:
900 / 1200 / 1500 / 1700 mm

Van 900 mm

Tot 1700 mm

ENKELE OF DUBBELE DOORGANG

Doorgangsbreedte:
550 / 600 / 900 mm

Enkele Doorgang

Dubbele Doorgang

B

A

compacte (SC) OF STANDAARD BEHUIZING
Lengte behuizing:
1274 mm short (SC) / 1640 mm standaard

SlimLane 944 Inlane voor meer modulariteit

Nieuw 

!

7	Onbeperkte

Twee operationele modi
‘SECURI-SAFE’ modus
met de nadruk op
veiligheid (standaard)

configuratiemogelijkheden
7	Compatibel met alle opties
7	Concurrerende prijs

B

A

SlimLane 944 Inlane (3 x 944)

SlimLane SC met compacte behuizing

Nieuw 

!

7	Slank

en modern design
opening/sluiting
7	Compacte behuizing
7	Geen compromis met betrekking
tot detectie
7	Niet compatibel met SlimLane 950EW
7	Snelle

SlimLane 944SC + 950SC + 944SC

B

A

‘EGRESS’ modus
die voldoet aan
de hoogste normen
inzake brandveilligheid
(optie)

ROW-SlimL-NL-A (2014-01)

OPTIES & ACCESSOIRES
Kies uit onze verschillende opties en accessoires om het design,
het veiligheidsniveau en de controle van uw SlimLane aan te
passen aan uw behoeften

BEVEILIGING & VEILIGHEID
7 Verbeterde
7 ‘EGRESS’

elektronische beveiliging van bagage
modus

7 Noodaccu

voor automatische opening van de glazen obstakels
bij spanningsuitval, met een mechanisme om de obstakels te
vergrendelen in de ‘EGRESS’ richting

ESTHETIEK
& AANPASSING OP MAAT
7

Met of zonder transparante glazen zijpanelen

7

 anpasbare uitrusting om perfect in de omliggende
A
architecturale stijl te passen

7

Logo op glazen obstakels

CONTRoLE & BEDIENING
7	
Naadloze

integratie van contactloze kaart- en magnetische
badgelezers, biometrische scanners en andere
toegangscontrolesystemen

7	
Smart

n’ Slim bedieningspaneel voor het beheer op afstand van
beveiligde doorloopstraten

VOORDELEN

MARKTEN

7

Automatische toegangscontrole voor voetgangers
Beperkte toegang tot beveiligde zones
7 Tracering van aankomst/vertrek werknemers en/of bezoekers
7 Minder behoefte aan bemande ingang
7 Voldoet aan veiligheidsnormen (brand ...)

7

7

7

www.automatic-systems.com

Banken en verzekeringsmaatschappijen
Overheidsgebouwen en instellingen
7 Kantoorgebouwen, hoofdkantoren
en administratieve sites
7 Scholen, universiteiten en hogescholen

