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Säkerhetssluss EM24K

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrust-
ningar till banker sedan början av 60-talet. Under 
80-talet togs de första automatiska säkerhetsslus-
sarna. Efter mer än 15.000 levererade enheter över 
hela världen har man kunskaper utöver det vanliga.

EM24K har den klassiska  designen, med böjda glas-
skjutdörrar i en fyrkantig konstruktion, som gör mo-
dellen idealisk för många olika typer av installationer 
utan att kompromissa beträffande säkerhetsaspekt-
erna.

Den finns i tre bredder, samt för passage rakt fram 
(180°) eller åt vänster eller höger (90°). Den passar på 
banker, laboratorier, datorrum, datacentraler, kontor 
för sedelhantering eller annan verksamhet som kräver 
säker passagekontroll.

EM24K kan utrustas med följande kontroller:
• Metalldetektering (vapenkontroll)
•  Föremål som lämnats kvar i slussen
•  En person per passage (volymkontroll)
•  Rörelsedetektor för dörröppning
•  Inbyggd kameraövervakning
•  Internkommunikation
•  Programmeringskonsol
•  Nattlåsning på låg säkerhetssida (utsidan)

BESKRIVNING
1. Stomelement av lackerad stålplåt i RAL-kulörer 

(urval). 

2. Slussdörrar av böjt laminerat glas 26/27 mm1 (mo-
dell Maxi 20/21 mm). Andra laminerade glas finns 
som extra tillbehör2. Genomströmningshastighet 
vid enkelriktad trafik 3-5 personer per minut, vid 
dubbelriktad trafik 6-8 personer per minut.

3. Dörrmotorer 24 V DC med batteri-backup.

4. Inbyggd belysning 12 V LED.

5. Sidopaneler av laminerat glas i samma tjocklek som 
slussdörrarna. 

Slussarna levereras normalt färdigmonterade för att 
lyftas på plats.

Saknas lyftmöjlighet kan slussen levereras i lösa delar 
för montage på plats.

Viss elektronik och mekanik sitter i taket, vilket 
innebär att det krävs ett utrymme ovanför på minst 
600 mm.

1) Enligt UNI EN 1063 klass BR3/S - UNI EN 356 klass P6B
2) EM24K  och EM24K Plus kan fås med glas upp till 29/31 mm 
    EM24 K Maxi upp till 26/27 mm

Modellen ovan är i utförande rakt fram
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UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
Framdragning respektive anslutning av matar-
ström och yttre anslutningar.

TEKNISKA DATA

Modell: EM24K EM24K Plus EM24K Maxi
Dimensioner: 1050 × 1050 × 2222 mm 1150 × 1150 × 2222 mm 1500 × 1500 × 2222 mm
Fri passage: 580 × 2000 mm 700 × 2000 mm 900 × 2000 mm
Golvtjocklek3: 20 mm 20 mm 20 mm
Dörrglas standard: 26/27 mm laminerat 26/27 mm laminerat 20/21 mm laminerat
Dörrglas special: upp till 29/31 mm upp till 29/31 mm upp till 26/27 mm
Glas sidopaneler: 26/27 mm laminerat 26/27 mm laminerat 20/21 mm laminerat

Laminerat säkerhetsglas enligt EN-1063 respektive EN-356:  20/21 mm - BR2/S respektive P6B; 26/27 mm - 
BR3/S respektive P6B . Andra tjocklekar på begäran.

Vikt: 700 - 1050 kg beroende på modell och glas
Matarström: 230 V 50 Hz (standard)
Förbrukning 80 W 80 W 100 W
Manöverspänning: 12/24 V DC med batteribackup
Passagekapacitet: 3 - 5 pers/min i en riktning; 6 - 8 pers/min i båda riktningarna beroende på modell
Batteribackup: Upp till 100 cykler vid strömavbrott (12 V - 7 Ah)
Belysning: Spotlights LED 12 V
Logik: Programmerbar microprocessor
Säkerhet: Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning

3) Behöver inte sänkas ner.

EM24K Plus EM24K


