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Säkerhetssluss Univers AC

TONALI från Italien har tillverkat säkerhets- 
utrustningar till banker sedan början av 60-talet. 
Under 80-talet togs de första automatiska säker-
hetsslussarna fram. Efter mer än 15.000 levererade 
enheter över hela världen har man kunskaper 
utöver det vanliga.

Univers AC finns i tre olika storlekar:
• Mini: Ø 1600 mm med tre roterande hinder och en 

delad skjutdörr på en sida (hög säkerhetssida).
• Standard: Ø 1800 mm med tre roterande hinder 

och en delad skjutdörr på en sida (hög säkerhets-
sida).

• Maxi: Ø 2300 mm med 4 roterande hinder och en 
delad skjutdörr på en sida (hög säkerhetssida).

Det går även att få med en delad skjutdörr på den 
andra sidan vid extra höga säkerhetskrav. Vid försök till 
obehörig passering stängs den delade utanpåliggande 
säkerhetsskjutdörren och den obehöriga tvingas gå ut 
igen (se illustration på sidan 2).

Univers AC passar överallt där man vill ha en elegant 
och snabb, men ändå mycket säker passagekontroll.

Univers AC Standard på bilden till vänster 
och Univers AC Maxi på bilden till höger, 
med extern kortläsare

BESKRIVNING
• Överdel av lackerad stålplåt (RAL-kulörer) innehål-

lande 24 V DC dörrmotorer och styrlogik.  
• Roterande  hinder och skjutdörr av 11/12 mm lami-

nerat glas, klass P2A (andra glas på begäran).
• Utanpåliggande säkerhetsskjutdörr(-ar) av 

11/12 mm laminerat glas.
• Sidoglas av 20/21 mm laminerat glas (BR2/S P6B)
• Inbyggd belysning 12 V LED.
• Programmeringskonsol och batteribackup.
• Monteras direkt på befintligt golv.

TILLBEHÖR
Det finnns ett antal tillbehör, till exempel:
• Enpersonkontroll via volymmätning, ultraljud
• IMAGO, system för kamouflagedetektering
• Rörelsedetektorer på båda ingångssidorna
• Intercom, röstmeddelanden och ljussignaler
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      TEKNISKA DATA

Modell: Univers AC Mini Univers AC Standard Univers AC Maxi
Dimensioner: Ø 1600 × 2292 mm Ø 1800 × 2292 mm Ø 2300 × 2292 mm
Fri passage: 650 × 2090 mm 750 × 2090 mm 1050 × 2090 mm
Dörrglas standard: 11/12 mm laminerat 11/12 mm laminerat 11/12 mm laminerat
Dörrglas special: upp till 26/27 mm upp till 26/27 mm upp till 26/27 mm
Glas sidopaneler: 20/21  mm laminerat 20/21 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  
Vikt: 900-1400 kg beroende på glas och modell
Matarström: 230 V 50 Hz (standard)
Strömförbrukning: 150 W 150 W 200 W
Manöverspänning: 12/24 V DC med batteribackup (upp till 100 cykler)
Passagekapacitet: 11 - 16 pers/min i en riktning; 23 -  32 pers/min i båda riktningarna beroende på modell
Spotlights: LED 12 V
Logik: Programmerbar microprocessor
Säkerhet: Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning

 

FUNKTIONSPRINCIP  
Vita figurer = behöriga personer, röda figurer = obehöriga personer. Serien nedan avser kontroll i en riktning. Vid 
kontroll i båda riktningarna tillkommer en säkerhetsskjutdörr även på motsatt sida.     

Passagesekvens Univers AC Mini och Univers AC

Passagesekvens Univers AC Maxi
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OBS: Utrymme för montage och framtida service  
behövs till alla modeller
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UNIVERS AC MAXI 


