
Öppnar för ett tryggare samhälle

PAS761
AU TO M AT I S K U TG Å N G S G R I N D/E N VÄG S S LU S S

F LYG P L ATS E R



MODULARITET
 PAS761 är moduluppbyggd för bästa anpassning:

 y En eller flera banor med fri passagebredd 930 mm.
 y Dörrar i en eller båda ändar av korridoren.
 y Korridoren kan byggas i vinkel. 

PAS761
E N VÄG S S LU S S

ESTETIK
✗✗ Transparent och elegant design 
✗✗ Precisionsstyrda hinder (dörrar) av härdat glas
✗✗ Materialval och finish i högsta klass 

FUNKTION
Modern teknik i form av Doppler-radar och olika fotoceller 
med programmerbar känslighet och räckvidd ger hög 
säkerhet inom önskat område. Tillsammans med ytterligare 
ett dörrpar och vinklad korridor kan säkerheten anpassas 
utifrån ställda krav. 

✗✗ PAS761 ger automatiskt tillträde från ett säkrat område till 
ett icke säkrat område.

✗✗ Två infraröda fotoceller (på varje sida) i överstycket 
kontrollerar varje rörelse i banan och förhindrar stängning 
när gående passerar genom dörrarna, utom vid försök till 
passage från fel håll. 

✗✗ Försök till passage från fel håll (icke säkrat område) 
upptäcks av Doppler-radarn som spärrar dörrarna, även 
om någon står stilla nära dem.

✗✗ Parametrarna och känsligheten på detekteringen kan 
ställas in med fjärrkontroll. 

Serien PAS76X är en typ av säkerhets-
grindar som tillåter ett säkert och högt 
passageflöde från ett säkrat område till 
ett icke säkrat område. Det behövs inga 
biljetter, men ändå förhindras obehörig 
inpassering från icke säkrat område.

50 ÅRS erfarenhet
>100.000 säkerhetsgrindar

>90 MILJONER  dagliga användare

STÄNGNINGSHASTIGHET
På PAS används tre olika stängningshastigheter:

 y 1 – normal hastighet
 y 2 – snabb hastighet vid fuskdetektering och ingen 
närvarosensor

 y 3 – långsam vid fuskdetektering och närvarosensor

PAS761 med enkeldörr

PAS761 med dubbla dörrpar



DESIGN & SÄKERHET
✗✗ De yttre vertikala pelarna bär upp överstycket och rymmer 
ström- och datakablage. De är tillverkade av borstade 
rostfria böjda stålpaneler.

✗✗ En eller flera mellanpelare kan installeras beroende på 
önskat antal banor.

✗✗ Överstycket innehåller den mekanism som öppnar och 
stänger dörrarna, en styrlogik, radar för detektering, 
säkerhetsfotoceller samt piktogram. Det är tillverkat av 
rostfri stålplåt med ett fönster av mörkt Plexiglas®.

✗✗ Dörrarna öppnar i passageriktningen och ger en snabb 
öppning, högt mekaniskt motstånd mot intrång, samt 
förhindrar fotgängare att passera i fel riktning. De 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.

FÖRDELAR
✗✗ Automatisering av passagerarkontroll
✗✗ Begränsar tillgängligheten till säkrat område
✗✗ Minskar behovet av bemannade passager

✗✗ Möter brandsäkerhetskraven
✗✗ Minskat behov av kontroll av passagerarflöden 

✗✗ På båda sidorna om varje bana sitter rostfria pelare samt 
härdat glas i olika utföranden. I utrymmen med rätt avstånd 
mellan väggarna behövs inte glasen.

✗✗ Fotoceller för detektering av personer som går åt fel håll.
✗✗ Längsgående fotocellskena som säkerställer att ingen står i 
korridoren innan dörrarna öppnas.

✗✗ Elektromekanisk låsning för att stå emot öppningsförsök.
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DETEKTERINGSSYSTEM
Beskriver PAS761 med enkeldörr.

Z1: PAS ingångszon: 
✗✗ I godkänd riktning A, detekterar radarn (A) att en person går 
in i korridoren och ger då öppnaimpuls till dörrarna.

Z2: Säkerhetszon vid dörrarna: 
✗✗ En infraröd sensor (B) på den kontrollerade sidan och 
en infraröd sensor (C) på den icke-kontrollerade sidan 
förhindrar att dörrarna stängs om en person befinner sig 
där. 

✗✗ En infraröd «spotlight» (D) och två fotoceller (F) kontrollerar 
de «döda vinklarna» och registrerar om någon obehörig 
befinner sig där. 

Z1: PAS ingångszon
Z2: Säkerhetszon vid dörrarna
Z3: PAS utgångszon
A Radar ingångszon
B Infraröd sensor
C Infraröd sensor
D Infaröd “spotlight”
E Extra radar
F Fotocell
G Detekteringscell i golvet

Z3: PAS utgångszon: 
✗✗ I förbjuden riktning B, detekterar radarn (E) om en person 
försöker gå in i korridoren från fel håll.  

✗✗ En högsäkerhetslösning med ytterligare radarpar (E) på 
pelarna i den icke-kontrollerade zonen finns som tillval. 
En puls från denna radar aktiverar ett larm som antingen 
förhindrar att dörrarna öppnas för personen i den 
kontrolllerade zonen , eller stänger dörrarna snabbt (om 
inget detekteras i Z2), eller stänger dörrarna långsamt om 
något detekteras i Z2.

✗✗ Detekteringsceller i golvet (G) känner av om någon finns 
kvar i korridoren.

✗✗ För att minimera skaderisken har dörrarna en gummiprofil 
och en frekvensomvandlare som begränsar motorns 
vridmoment.
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PAS761 enkeldörr

9301125×(antal dörrar)+185
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DIMENSIONER TEKNISK SPECIFIKATION
Öppnings- och  
stängningstider 

Programmerbar mellan 1,1 
och 1,5 sek

Stativ Självbärande stålram
Ytterhölje Rostfritt stål, AISI 304 L, 

borstat
Spänningsförsörjning 230 VAC 50 Hz
Förbrukning per korridor Vila max 100 W 

I rörelse max 400 W
Motor 24 V 118 W
Omgivningstemperatur 0 till + 50 °C
Relativ luftfuktighet under 
drift

< 95%, icke- 
kondenserande

Vikt 400-800 kg beroende på 
utförande

TILLBEHÖR/TILLVAL
✗✗ Påkörningsskydd för att undvika skador av vagnar.
✗✗ Kundanpassade dörrar, t ex färgat glas, halvtrans-parant 
glas eller i rostfritt utförande.

✗✗ Laminerat glas.
✗✗ Två dörrpar. 

REFERENSER
Kontakta en flygplats som arbetat med PAS:

✗✗ Robert Jonsson, Luleå tlf. +46 706 11 69 24
✗✗ Paul van Langendock, Bryssel tlf. +32 27 53 75 41

GENOMSTRÖMNING
✗✗ Snabba dubbla slagdörrar (< 1 sekund)
✗✗ Piktogram för intuitiv användning 

DRIFTSÄKERHET
✗✗ Snabb genomströmning: Upp till 30 passagerare/minut
✗✗ Hög driftssäkerhet med MCBF*-faktor på flera miljoner 
cykler

✗✗ Mycket låga underhållskostnader
* Mean Cycles Between Failures, genomsnittligt antal cykler mellan stopp
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