P ASSAGE S IKRING
Personsluser med unik høj kapacitet, en normal personsluse har en kapacitet på ca 4 personer i minuttet, vi har udviklet et speciel slusesystem med 3D tailgate detektor der 100 % sikrer passagen
mod tailgating, med dette system kan passere op til 10 personer af gangen ( afhængig af sluserummets størrelse) passagen er stadig med højeste sikkerhed mod tailgating.
Det giver helt unik høj passage kapacitet.
Tailgate detektoren følger personen= man kan ikke læse sit kort, bytte plads med en anden=
lukke ham ind !!

Eksempler personsluser, slusen kan tilpasses ønsker til udformning, størrelse med videre.
Sluserne kan udføres så de godkendes som flugtvej.

Vi sikrer passagerne

Personsluse med høj kapacitet: der kan sluses flere personer igennem af gangen og stadig med
højeste sikkerhed mod at uautoriserede kommer ind.
Opgaven omfatter levering og montering af Tail Gate detektorer ved nye eller eksisterende personsluser
for at sikre hvem der kommer ind i huset= personer ikke kan snyde sig ind.
Vores Tail Gate Detektor er baseret på 3D teknologi.
Det unikke er at vi kan tillade flere personer i sluserummet af gange og samtidig sikre at det kun er
personer der har læst deres adgangskort der kommer ind.
= sluserummet kan fyldes op med personer og alle kommer ind under forudsætning af at alle har læst
deres adgangskort, hvis der er en person der forsøger at snyde sig ind, registrerer Tail Gate Detektoren
det og afviser dermed alle personer i sluserummet= alle skal gå ud og læse deres kort igen.
= den indvendige slusedør vil aldrig åbne når Tail Gate Detektoren registrerer snyd/ jl.
Systemet kan udbygges med biometri inde i sluserummet.
Vi kan udføre fri udgang og give et alarmsignal hvis antallet af personer der går ud ikke passer med antal- let af kortlæsninger.
Hvis man vil kontrollere udgangen= at kun personer der har læst deres kort kan komme ud kræver det
en ekstra Tail Gate Detektor opsat før slusen på indvendig side.

Eksempel personsluse, ved
denne sluser er der også varetransport derfor er passagebredden stord og der er pullerter til
beskyttelse af slusedørene.
Størrelsen af slusen kan udføres efter ønske behov, vi har en
installation hvor slusen er så
stor at der sluses op til 10 personer igennem af gangen.

Vi sikrer passagerne

Princip funktion af personsluse, ved denne sluser kan der være 4 personer af gangen i slusen, hvis sluserummet er større kan der sluses op til 10 personer ind af gangen.

Vi sikrer passagerne

Vi sikrer passagerne

