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PNG Doorloopstraten bieden een 
klassiek design, uitstekende prestaties  
en een grote bedrijfszekerheid 
gedurende 10 jaar en bieden een 
optimaal evenwicht tussen veiligheid  
en voetgangerscapaciteit.

VEILIGHEID
7 Uitstekende elektronische indringdetectie beschikbaar in 

verschillende veiligheidsniveaus
7 Intrekbare deuren die snel openen en sluiten
7 Het sluiten van de doorgang met glazen obstakels die gaan  

tot 1900 mm hoog
7 Mechanische vergrendeling, zodat een manuele opening  

niet geforceerd kan worden
7 Geluidsignalen om indringers te melden
7 Zachte beschermende siliconen glashoek voor extra bescherming 

van de gebruiker (met glazen obstakels vanaf 1200 mm hoog)

BESCHERMING
7 Elektronische bescherming van de gebruikers
7 Veilige beweging van hardglazen obstakels
7 Bescherming tegen geknelde vingers en lichamelijk letsel
7 In geval van nood of stroomuitval automatische vrijgave van  

de doorgang via intrinsieke mechanische energie

VORMGEVING
7 Klassiek design dat geschikt is voor elke toepassing, gaande  

van prestigieuze lobby’s tot ruwe industriële omgevingen
7 Pictogrammen voor intuïtieve verwerking en hoge 

voetgangerscapaciteit
7 Kwaliteitsvolle montage en hoge afwerkingkwaliteit

AANPASSING OP MAAT
7 Gemakkelijke integratie van elk type toestel voor 

toegangscontrole 
7 Bedieningsparameters aanpasbaar aan uw specifieke functionele 

vereisten
7 Combinatie van brede en compacte doorloopstraten om  

de installatie te configureren naargelang uw behoeften
7 Esthetische technische aanpassingen om te voldoen aan  

uw architecturale stijl en omgeving
7 Ruime keuze aan opties en accessoires

BETROUWBAARHEID & 
PRESTATIES
7 Grote voetgangerscapaciteit : tot 60 gebruikers/minuut
7 Met zorg gemaakt en vervaardigd volgens de hoogste engineering 

designnormen die in het openbaar vervoer gebruikt worden
7 45 jaar ervaring en meer dan 90 miljoen dagelijkse gebruikers
7 Lange levenscyclus en beperkte bedrijfskosten
7 Bewezen betrouwbaarheid : meer dan 15000 straten in gebruik  

in veeleisende toepassingen

8 PMD toegangspoorten bieden een standaard toegangspunt voor de evacuatie  
van gebouwen in geval van nood en/of een bredere doorgang voor mensen  
met verminderde mobiliteit en servicepersoneel

8 PMD’s bezitten het design van PNG doorloopstraten en creëren een esthetische 
eenvormigheid wanneer ze in banken geïnstalleerd worden

8 In geval van nood of stroomuitval automatische vrijgave van de doorgang via 
intrinsieke mechanische energie

8 Elektronische detectie in de veiligheidszone voor de gebruiker om zelfs met  
een rolstoel, trolley of grote uitrusting door te kunnen

8 Mechanische en elektrische vergrendeling in gesloten stand om een geforceerde 
manuele opening te voorkomen

8 Gemakkelijke integratie van elk type toestel voor toegangscontrole
8 Gebruikt in combinatie met PNG doorloopstraten, één installatie tegen een muur, 

reling of ander type obstakel

De PDM doorloopstraten vormen een ideale aanvulling op PNG’s 
en laten veiligheid en toegankelijkheid hand in hand gaan



DOORLOOPSTRATEN

* Enkele doorlooprichting (L x B)

Dubbele Doorloopstraat

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

stanDaarD Doorgang

Doorgangsbreedte : 600 mm (23 5/8’’)

breDe Doorgang

Doorgangsbreedte : 900 mm (35 3/7’’)

PNG 380 met compacte ingenomen ruimte
Ingenomen ruimte* : 1270 x 1270 mm (50’’ x 50’’)

PNG 390
Ingenomen ruimte* : 1270 x 1870 mm (50’’ x 73 5/8’’)

PNG 390 Twin met compacte ingenomen ruimte
Ingenomen ruimte* : 1270 x 1585 mm (50’’ x 62 1/2’’)

 7 Bestaat ook met verhoogde controle :  
PNG 391 Twin en PNG 392 Twin

PNG 381 met verhoogd veiligheidsniveau
Ingenomen ruimte* : 1635 x 1270 mm (64 1/4’’ x 50’’)

PNG 391 met verhoogd veiligheidsniveau
Ingenomen ruimte* : 1635 x 1870 mm (64 1/4’’ x 73 5/8’’)

PNG 382 met verhoogd veiligheidsniveau in beide 
doorlooprichtingen
Ingenomen ruimte* : 2000 x 1270 mm (78 3/4’’ x 50’’)

PNG 392 met verhoogd veiligheidsniveau in beide 
doorlooprichtingen
Ingenomen ruimte* : 2000 x 1870 mm (78 3/4’’ x 73 5/8’’)

PMD 337 compatibel met PNG 382/392
Ingenomen ruimte* : 2000 x 1255 mm (78 3/4’’ x 49 2/5’’) 

 7 Bestaat ook met compacte ingenomen ruimte  
en met verhoogde toegangscontrole :  
PMD 335 compatibel met PNG 380/390 en  
PMD 336 compatibel met PNG 381/391

VOORDELEN
7 Automatische toegangscontrole voor voetgangers
7 Beperkte zoneafsluiting
7 Traceren van inkomende/uitgaande werknemers en 

bezoekers
7 Minder nood aan bemande toegang

MARKTSEGMENTEN
7 Industriële omgevingen
7 Sport- en ontspanningscomplexen
7 Kantoorgebouwen, hoofdzetels en administratieve 

vestigingen
7 Scholen, universiteiten en hogescholen
7 Gevoelige sites : militaire locaties, nucleaire locaties, 

luchthavens, enz.

DRAAIDEUREN

toegankelijke Doorgang

Doorgangsbreedte : 900 mm (35 3/7’’)
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4OPTIES & ACCESSOIRES
Kies uit onze waaier aan opties en accessoires om het design, 

het veiligheids- en beveiligingsniveau en de controle van  

uw PNG aan te passen aan uw behoeften.

BEVEILIGING & VEILIGHEID
7 Obstakels in hardglas beschikbaar in verschillende hoogtes

7 Verhoogde elektronische detectie in de gebruikersveiligheidszone 
om gemakkelijk door te kunnen

UITZICHT & AANPASSING  
OP MAAT
7  Panelen kunnen aangepast worden op maat om perfect  

te passen bij de omringende architecturale stijl

7  Glazen obstakels op maat van de klant met zijn patroon  
of logo erop

7  120V 60Hz stroomvoorziening of verwarming om te passen 
in uw omgeving 

CONTROLE & BEDIENING
7 Naadloze integratie van proximity, biometrie, toetsenpaneel  

of andere toestellen voor toegangscontrole

7 Functiepictogram om de gebruiker beter te begeleiden

7 Desktop bedieningspaneel met drukknop om  
de doorloopstraten van op afstand te beheren 


