
turvalliset hätäpoistumisreitit   tms-sarjan hätäpoistumislaite

Dorma tms Basic ja tms Comfort kuuluvat uuteen 
hätäpoistumislaitesarjaan.

DORMAn hätäpoistumislaitteet varmistavat jatkuvasti 
turvallisen kulun. Kaikki DORMA-uutuudet perustuvat 
DCW®-väylätekniikkaan. Siksi ne voivat olla yhteydessä 
muihin DCW-yksiköihin, kuten lukkoihin, savunilmaisimiin ja 
ohjauspaneeleihin. Järjestelmä on helppo laajentaa kokonai-
siksi ratkaisuiksi. TMS Basic voidaan yhdistää LAN- tai LON-
verkkoon. Sitä voidaan valvoa ja ohjata keskitetysti TMS Soft 
-ohjelmiston tai TMS-paneelin avulla.

versiot
TMS Basic toimitetaan valmiiksi koottuna ja tehtaalla 
ohjelmoituna vankassa metallikotelossa muuntajalla sekä 
TSM 2 Basic -ohjauskortilla varustettuna. Siksi käyttöön 
otettaessa asennustyötä ja kaapelointia tarvitaan vain vähän. 
Yksikkö on tarkoitettu pinta-asennettavaksi, joten se soveltuu 
jälkiasennettavaksi valmiiseen rakennukseen. 

TMS Comfort toimitetaan tehtaalla valmiiksi asennettuna. 
Sarjan sisältö:
  Lasilla varustettu hätäkatkaisin
   Avainkatkaisin
   Kehys
  Kuvaopaste pimeässä hehkuvaa materiaalia

Sarja on helppo uppoasentaa, koska se sopii tavalliseen 
kaksikammioiseen seinärasiaan. Jos se halutaan pinta-
asentaa, on mahdollista tilata alumiinisia seinärasioita, jotka 
ovat saman värisiä kuin yksikkö. TMS Comfort on saatavana 
hopeanvärisenä ja valkoisena.

Käyttökohteita
Myymälät, kauppakeskukset, sairaalat, kulttuurikeskukset, 
julkiset tilat, pysäköintitalot, toimistot ja liikuntatilat.

toiminnot
Lukon avaamisen ja asiattoman käytön valvonnan  kaltaisten 
päätoimintojen lisäksi TMS Basic ja TMS Comfort - järjestelmät 
sisältävät seuraavat ominaisuudet:
  Oven luvallinen avaaminen molempiin suuntiin
  Lukon avaaminen lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi tai pysyvästi 
avainkytkimen avulla

  Lukon hätäavaus ulkoisesta hälytyksestä (tulipalo), 
ulkoisen ohjauspaneelin avulla tai SD-laitteen kaltaisen 
ulkoisen ohjauksen avulla

  Automaattinen lukitus jokaisen avaussignaalin jälkeen
  Oven aukipitohälytys äänellä ja valolla oven pitämisestä 
auki kulkemisen jälkeen tai avaamisesta ilman lupaa

  Suora digitaalinen yhteys DORMA TV -lukkoon 
 DCW®-väylän ja muiden DCW®-komponenttien avulla

  TMS Soft -ohjelmointi, visualisointi ja valvonta
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 tms Comfort
—
Uppoasennus

 Varusteet
—

 tms basiC
—
Pinta-asennus

Käyttöjännite 24 V DC

Virrankulutus 62 mA + lukko ja ulkoiset sireenit (lisävaruste)

Mitat Korkeus 150 mm, leveys 80 mm, syvyys 53 mm

Toiminnot Hätäpoistumislaite DCW® hätäkatkaisijalla. Avainkytkin, 
useita toimintoja.
  Avaaminen lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi tai pysyvästi
   Hälytyksen kuittaaminen
  Lukitus

Tulot   Avaaminen lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi tai pysyvästi
  Tulipalosilmukka (GMA), ulkoiset hätäkytkimet
  Ilkivalta, oma käyttöasento

Lähdöt   Digitaalinen DCW®-lähtö lukon ohjaamista ja 
 tietoliikennettä varten

   Hälytys
  Lukon käyttö

Tuotenumero 56330301 TMS Comfort Set E2 55, valkoinen
56330310 TMS Comfort Set E2 55, hopeanvärinen

varusteet tuotenumero

UNIVERSAL Adapter DCW® 56329010

Seinärasia Profil 55, 2-kammioinen, alumiini, valkoinen 56395210

Seinärasia Profil 55, 2-kammioinen, alumiini, hopeanvärinen 56395201

Käyttöjännite 230 V AC tai 24 V DC

Virrankulutus 62 mA (24 V DC) + lukko ja ulkoiset sireenit ( lisävaruste)

Mitat Korkeus 260 mm, leveys 90 mm, syvyys 77 mm

Toiminnot Hätäpoistumislaite DCW® hätäkatkaisijalla. Avainkytkin, 
useita toimintoja.
  Avaaminen lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi tai pysyvästi
   Hälytyksen kuittaaminen
  Lukitus

Tulot   Avaaminen lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi tai pysyvästi
  Tulipalosilmukka (GMA), ulkoiset hätäkytkimet
  Ilkivalta

Lähdöt   Digitaalinen DCW®-lähtö lukon ohjaamista ja 
 tietoliikennettä varten

   Hälytys
  Lukon käyttö
  Kaksi potentiaalivapaata lähtöä (voidaan ohjelmoida)

Tuotenumero 56330320 TMS Basic Set, vihreä


