Circlelock

Deze high security deur waarborgt zeer nauwkeurig dat alleen geautoriseerde bezoekers
toegang krijgen tot een beveiligde zone binnen een gebouw. De Circlelock is beschikbaar in
twee afmetingen en met een groot aantal autorisatiesystemen, zodat het exacte beveiligings
niveau aan uw specifieke eisen kan worden aangepast.
Beveiligingsopties
• Biometrie; bepaalt de identiteit van de gebruiker in
de deur
• StereoVision; geavanceerd systeem met time-offlight technologie detecteert nauwkeurig tailgating
en piggybacking
• Gewichtsmeting; detecteert tailgating en piggybacking
• Contactmatten; detecteren piggybacking
• Sensorsysteem; basic detectiesysteem voor piggy
backing

Opties
• Aanpassingen ten behoeve van bevestiging van een
kaartlezer aan de verticale stijl van de gebogen wanden
• Extern bedieningspaneel voor inbouw in receptiebalie
• Een drukknop op de eindstijl aan de beveiligde kant
zorgt voor vrije uitgang
• Vandalisme- (P4A), inbraak- (P6B) of kogelwerend
(BR2NS/BR4NS) glas of massieve panelen in het
deurenstel en/of de gebogen wanden
• Feedbacksignalen naar het autorisatiesysteem

Alle beveiligde entreeoplossingen van Boon Edam zijn
eenvoudig te integreren in vrijwel elk toegangscontrole
systeem.

• Aansluiting op een extern brandmeldsysteem
• Stalen vloerconstructie waardoor een Circlelock op
een computervloer kan worden gemonteerd.
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* Vereisten aan vluchtroutes zijn afhankelijk van lokale wetgeving

wegval te sluiten. Dit geeft de mogelijkheid voor de
gebruiker om uit de deur te komen zonder dat de bevei
liging wordt opgeheven. (Vereisten aan vluchtroutes zijn
afhankelijk van lokale wetgeving.)
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Technische Specificaties
Voeding:

220-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik
In Bedrijf:

65W

Noodsituatie

Stand-by:

45W

De Circlelock is altijd uitgevoerd met een noodknop die
aan de binnenkant van de deur is gemonteerd. De noodknop is voorzien van rode LED-verlichting en opent het
deurenstel waardoor de gebruiker naar binnen kwam.

Werkingstemperatuur: -20°C tot +50°C
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Zekering: 	Externe voeding afgezekerd met
16A traag

De Circlelock heeft een accu als reservevoeding. Daarmee kan de deur minstens één actie uitvoeren om bij
een spanningswegval de deuren te openen of te sluiten.
De Circlelock wordt standaard geleverd met de instelling
fail-safe. Bij een noodgeval wordt de vergrendeling van
de schuifdeuren opgeheven, zodat men deze handmatig
kan openen. Als alternatief kan één van de deurenstellen
fail-secure worden geprogrammeerd om bij spannings
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