
sikre evakueringsveje   evakueringsterminal tms-serien

DOrMa TMs Basic og 
TMs Comfort er en ny serie 
af evakueringsterminaler.

DORMAs evakueringster-
minaler sørger konstant 
for en tryg og sikker pas-
sage. Alle de nye enheder 
er baseret på DORMAs 
DCW® busteknologi. Det 
betyder i praksis, at de kan 
kommunikere med andre 
DCW-enheder såsom låse, 
røgsensorer, styre paneler 
m.m. Systemet kan nemt 
udvides til mere  komplekse 
løsninger. TMS Basic kan 
være en del af et LAN- eller 
LON-netværk og overvåges 
og styres centralt via TMS 
Soft- programmet eller et 
TMS-panel.

varianter
TMS Basic leveres færdig-
samlet og programmeret 
fra fabrikken i en robust 

metalindkapsling med 
integreret transformator 
og TSM 2 Basic styrekort. 
Det betyder, at enheden 
let kan sættes i drift med 
et minimum af montering 
og kabling. Enheden er 
beregnet til væg montering 
og er derfor  særligt egnet til 
eftermontering i eksisterende 
bygninger. 

TMS Comfort leveres færdig-
programmet fra fabrikken 
og leveres som et sæt, der 
indeholder:
  Nødafbryder med glas
  Nøgleafbryder
  Ramme
  Piktogram i selvlysende 
materiale

Sættet er nemt at montere 
indfældet, fordi det passer 
direkte ind i en standard-
vægboks med to kamre. 
Hvis man ønsker udvendig 

montering, kan man bestille 
vægbokse i aluminium i 
samme farve som enheden. 
TMS Comfort leveres i to 
farver, sølv eller hvid.

anvendelsesområder
Butikker,  indkøbscentre, 
hospitaler, kulturhuse, 
 offentlige bygninger, 
 parkeringshuse, kontorer  
og idrætsanlæg.

Funktioner
Ud over hovedfunktionerne 
såsom åbning af lås og 
overvågning af uautoriseret 
brug giver TMS Basic- og 
TMS Comfort-systemet også 
følgende fordele:
  Autoriseret åbning af 
 døren i begge retninger

  Kort, lang eller permanent 
åbning af lås med nøgle-
afbryder

  Nødåbning af lås enten 
via ekstern alarm (brand), 

eksternt styrepanel eller 
anden ekstern styring 
såsom et SD-anlæg

  Automatisk låsning efter 
hvert åbningssignal

  "Dør holdt åben"-alarm. 
Advarer med lys og lyd, 
hvis døren holdes åben 
efter passage eller ved 
uautoriseret åbning af 
døren.

  Direkte digital kommuni-
kation med DORMA TV-lås 
via DCW® bus og andre 
DCW®-komponenter

  Programmering, visuali-
sering og overvågning via 
TMS Soft
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Montering udenpå

Driftspænding 24 V DC

Strømforbrug 62 mA + lås og eksterne sirener (tilbehør)

Mål Højde 150 mm, bredde 80 mm, dybde 53 mm.

Funktioner Evakueringsterminal DCW® med nødafbryder. 
 Nøgleafbryder med flere funktioner.
  Kort, lang eller permanent åben
  Kvittering for alarm
  Låsning

Indgange   Kort, lang eller permanent åben
  Brandsløjfe (GMA), ekstra nødafbryder
  Sabotage, med egen serviceposition

Udgange   DCW® digital udgang til styring/kommunikation til lås
  Alarm
  Drift af lås

Varenummer 56330301 TMS Comfort Sæt E2 55 Hvid
56330310 TMS Comfort Sæt E2 55 Sølv

Tilbehør varenummer

UNIVERSAL Adapter DCW® 56329010

Vægboks Profil 55 2-Kammer Alu Hvid 56395210

Vægboks Profil 55 2-Kammer Alu Sølv 56395201

Driftspænding 230 V AC, alternativt 24 V DC

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

Mål Højde 260 mm, bredde 90 mm, dybde 77 mm.

Funktioner Evakueringsterminal DCW® med nødafbryder. 
 Nøgleafbryder med flere funktioner.
  Kort, lang eller permanent åben
  Kvittering for alarm
  Låsning

Indgange   Kort, lang eller permanent åben
  Brandsløjfe (GMA), ekstra nødafbryder
  Sabotage

Udgange   DCW® digital udgang for styring / kommunikation til lås
  Alarm
  Drift af lås
  To potentialefri udgange (programmerbare)

Varenummer 56330320 TMS Basic sæt grøn


