
Access control led… Future secured.

VoeTGAnGerS

SmartLane
BEVEILIGDE DOORLOOPSTRATEN



o Single lane SmartLane 910 + Single lane SmartLane 900 + SL 930/931 + 

- SMARTLANE
o SmartLane 900 couloir = 900D+900G

o SmartLane 901 batterie de 2 couloirs = 901D+901G+901I

o SmartLane 902 et 912 batterie de 3 couloirs = 902G/902I/912H/912D o SmartLane 900 Twin couloirs = 900 Twin

SmartLane beveiligde doorloopstraten, 
ideaal voor toepassingen waarin 
een veilige controle van de doorgang 
in twee richtingen nodig is, waar 
veiligheid en doorgangscapaciteit 
van doorslaggevend belang zijn.

BeVeIlIGInG
7 Sterk presterend detectiesysteem dat beschikbaar is voor 

verschillende beveiligingsniveaus, in twee richtingen, om 
indringers te voorkomen 

7 Intrekbare obstakels waarmee de doorgang snel kan worden 
afgesloten 

7 Glazen obstakels van verschillende hoogte (tot 1900 mm) 
beschikbaar om een ongeoorloofde doorgang te verhinderen

7 Mechanische vergrendeling om een geforceerde manuele 
opening te voorkomen

7 Geluidssignalen voor melding van indringers

VeIlIGHeId VAn de GeBrUIker
7 elektronische detectie in de veiligheidszone
7 obstakels van voorgespannen glas die heel precies worden 

gestuurd
7 Bescherming tegen klemzittende vingers en lichamelijke letsels
7 In geval van nood en stroomuitval automatische vrijgave van de 

doorgang via intrinsieke mechanische energie

eSTHeTIek
7 Afgeronde vormen en moderne vormgeving dat in alle 

architectuuromgevingen kan worden geïntegreerd
7 Glanzende pictogrammen met achtergrondverlichting voor 

intuïtief proces en doorstroom met hoge capaciteit
7 kwaliteitsvolle montage en productie met oog voor detail

AAnPASSInG oP MAAT
7 ruime keuze aan bedieningsparameters, aanpasbaar aan de 

hand van een gebruikersvriendelijke interface, om overeen te 
stemmen met uw specifi eke functievereisten

7 de combinatie van standaard en brede doorgangsstraten laat u 
toe de installatie volgens uw behoeften te confi gureren

7 discreet en sierlijk design om in uw architectuurstijl te passen
7 ruime keuze aan opties en accessoires

BeTroUWBAArHeId & 
PreSTATIeS
7 Grote doorstroomcapaciteit : tot 60 gebruikers/minuut
7 derde generatie van beveiligde doorloopstraten, gebaseerd op 

40 jaar ervaring en ruim 90 miljoen dagelijkse gebruikers
7 lange levenscyclus en beperkte bedrijfskosten
7 Bewezen betrouwbaarheid : ruim 15000 straten in veeleisende 

toepassingen

Een veelzijdig product 
met vele con� guratiemogelijkheden
8 de toegangsdeur kan alleen of in een reeks worden geplaatst om de doorstroming 

en de ruimte te optimaliseren
8 Combinatie van standaard en brede beveiligde doorloopstraten, voor personen met 

beperkte mobiliteit
8 de Smartlane Twin-versie biedt twee compacte onafhankelijke doorgangen die een 

minimum aan ruimte innemen en komt tegemoet aan de meest strikte installatievereisten
8 Samen met de Smartlane beveiligde doorloopstraten zorgen de draaideuren Sl930 en 

Sl931 voor een veilige toegang voor mensen met beperkte mobiliteit (rolstoel, trolley, 
omvangrijke uitrusting...) en in noodgevallen een gemakkelijke evacuatie van het gebouw 



Voordelen
7 Automatische toegangscontrole voor voetgangers
7 Afsluiten van beperkte zone
7 Tracering van aankomst/vertrek werknemers  

en bezoekers
7 Minder behoefte aan bemande ingang

MArkTen
7 Banken en verzekeringsmaatschappijen
7 overheidsgebouwen en instellingen
7 kantoorgebouwen, hoofdkantoren en  

administratieve sites
7 Gevoelige sites : farmaceutische bedrijven, IT-lokalen, 

luchthavens,...

BeVeIlIGde doorlooPSTrATen

* enkele straat (l x B)

Dubbele compacte Doorgang

doorgangsbreedte : 2 x 500 mm (19 2/3’’)

StanDaarD Doorgang

doorgangsbreedte : 600 mm (23 5/8’’)

breDe Doorgang

doorgangsbreedte : 900 mm (35 3/7’’)

SmartLane 900 met compacte afmetingen 
Afmetingen* : 1200 x 1200 mm (47’’ x 47’’)

SmartLane 910
Afmetingen* : 1200 x 1800 mm (47’’ x 70 7/8’’)

SmartLane 910 Twin met compacte afmetingen
Afmetingen* : 1200 x 1450 mm (47’’ x 57’’)

SmartLane 901 met uitgebreide  
toegangscontrole
Afmetingen* : 1600 x 1200 mm (63’’ x 47’’)

SmartLane 911 met uitgebreide  
toegangscontrole
Afmetingen* : 1600 x 1800 mm (63’’ x 70 7/8’’)

SmartLane 911 Twin met uitgebreide  
toegangscontrole en compacte afmetingen
Afmetingen* : 1600 x 1450 mm (63’’ x 57’’)

SmartLane 902 met uitgebreide toegangs-/
uitgangscontrole
Afmetingen* : 2000 x 1200 mm (78 3/4’’’ x 47’’)

SmartLane 912 met uitgebreide toegangs-/ 
uitgangscontrole
Afmetingen* : 2000 x 1800 mm (78 3/4’’’ x 70 7/8’’)

SmartLane 912 Twin met uitgebreide toegangs-/
uitgangscontrole en compacte afmetingen
Afmetingen* : 2000 x 1450 mm (78 3/4’’’ x 57’’)
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kies uit onze geselecteerde opties en toebehoren om het ontwerp, 

het beveiligings- en veiligheidsniveau en de controle van uw Smartlane 

aan te passen.

BeVeIlIGInG & VeIlIGHeId
7 Glazen obstakels met verschillende hoogtes beschikbaar

7 Zachte, beschermende siliconen glasrand, voor een bijkomende 
bescherming van de gebruiker

7 Versterkte elektronische detectie in de beveiligingszone voor een 
gemakkelijke doorgang, zelfs met zakken, bagage of trolleys

eSTHeTIek & AAnPASSInG 
oP MAAT
7  Aanpassing van het bovendeksel of -paneel, om perfect 

in de omliggende architecturale stijl te passen

7  Gepersonaliserde zelfklevend logo op de vaste of 
beweegbare obstakels

7  Volledige behuizingsuitbreiding

ConTrole & BedIenInG
7  naadloze integratie van proximity, magneetkaartlezers, 

biometrie, toetsenbord of andere toepassingen

7  Functiepictogrammen voor een betere begeleiding van 
de gebruiker

7 Smart n’ Slim bedieningspaneel of desktop bedieningspaneel 
met drukknop om de beveiligde doorgangen van op afstand 
te beheren


