sikre rømningsveier rømningsterminal tms-serien

SIKRE
RØMNINGSVEIER
—
Rømningsterminal TMS-serien

DORMA TMS Basic og
TMS Comfort er en ny serie
med rømningsterminaler.
DORMA sine rømningstermi
naler sørger kontinuerlig for
en trygg og sikker passering.
Alle de nye enhetene er
basert på DORMA sin DCW®
bus teknologi. Dette betyr i
praksis at de kan kommuni
sere med andre DCWenhe
ter som låser, røykmeldere,
styrepanler etc. Systemet
kan enkelt utvides til mer
komplekse løsninger. TMS
Basic kan være en del av et
LAN eller LON netverk og
overvåkes og styres sentralt
via TMS Soft programvare
eller et TMS panel.
Varianter
TMS Basic leveres ferdig
sammensatt og program
mert fra fabrikk i en solid
metallkapsling med integrert

trafo og TSM 2 Basic styre
kort. Dette betyr at enheten
enkelt kan settes i drift med
minimum av montering og
kabling. Fordi enheten er
beregnet for påveggsmonte
ring er den spesielt egnet til
ettermontering på eksis
ternde bygg.

farge som enheten. TMS
Comfort leveres i to farger,
sølv eller hvit.

TMS Comfort kommer fer
digprogrammert fra fabrik
ken og leveres som ett sett
som inneholder:
 Nødbryter med glass
 Nøkkelbryter
 Ramme
 Piktogram i etterlysende
materiale

Funksjoner
I tillegg til hovedfunksjo
nene som åpning av lås og
overvåking av uautorisert
bruk tilbyr TMS Basic- og
TMS Comfort-systemet også
følgende:
 Autorisert åpning av dør
i begge retninger
 Kort, lang eller permanent
åpning av lås med nøkkel
bryter
 Nødåpning av lås enten
ved ekstern alarm (brann),
med eksternt styrepanel
eller annen ekstern styring
som SD anlegg

Settet er enkelt å m
 ontere
innfelt siden det passer
direkte inn en standard
tokammer veggboks. Ønsker
man utenpåliggende mon
tasje kan man bestille vegg
bokser i aluminium i samme

Bruksområder
Butikker, kjøpesentre, syke
hus, kulturhus, offentlige
bygninger, parkeringshus,
kontorer og idrettsanlegg.

 Automatisk låsing etter
hvert åpningssignal
 ”Dør holdt åpen” alarm.
Varsler med lys og lyd hvis
døren holdes åpen etter
passering eller ved uauto
risert åpning av døren.
 Direkte digital kommuni
kasjon med DORMA TV-lås
via DCW® bus og andre
DCW®-komponenter
 Programmering, visuali
sering og overvåking via
TMS Soft
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TMS Comfort
—
Innfelt montering
Driftsspenning

24V DC

Strømforbruk

62mA + lås og eksterne sirener (tilbehør)

Mål

Høyde 150 mm, bredde 80 mm, dybde 53 mm.

Funksjoner

Rømningsterminal DCW® med nødbryter. Nøkkelbryter
med flere funksjoner.
 Kort, lang eller permanent åpen
 Kvittering av alarm
 Låsing

Innganger

 Kort, lang eller permanent åpen
 Brannsløyfe (GMA), ekstra nødbryter
 Sabotasje, med egen serviceposisjon

Utganger

 DCW® digital utgang for styring/kommunikasjon til lås
 Alarm
 Drift av lås

Artikkelnummer

56330301 TMS Comfort Set E2 55 Hvit
56330310 TMS Comfort Set E2 55 Sølv

TMS basic
—

Tilbehør
—
Tilbehør

Artikkelnummer

UNIVERSAL Adapter DCW

56329010

Veggboks Profil 55 2-Kammer Alu Hvit

56395210

Veggboks Profil 55 2-Kammer Alu Sølv

56395201

®

Driftsspenning

230V AC, Alternativ 24V DC

Strømforbruk

62mA (24V DC) + lås og eksterne sirener (tilbehør)

Mål

Høyde 260 mm, bredde 90 mm, dybde 77 mm.

Funksjoner

Rømningsterminal DCW® med nødbryter. Nøkkelbryter
med flere funksjoner.
 Kort, lang eller permanent åpen
 Kvittering av alarm
 Låsing

Innganger

 Kort, lang eller permanent åpen
 Brannsløyfe (GMA), ekstra nødbryter
 Sabotasje

Utganger

 DCW® digital utgang for styring / kommunikasjon til lås
 Alarm
 Drift av lås
 To potensialfrie utganger (programmerbare)

Artikkelnummer

56330320 TMS Basic Set Grønn
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