
säkra utrymningsvägar   utrymningsterminal i tms-serien

DOrma tms Basic och 
tms Comfort är en ny serie 
utrymningsterminaler.

DORMAs utrymningstermi-
naler sörjer kontinuerligt för 
trygg och säker passering. 
Alla de nya enheterna är 
baserade på DORMAs egen 
DCW®-bussteknik. Det inne-
bär att de kan kommunicera 
med andra DCW-enheter 
som lås, rökdetektorer, styr-
paneler osv. Systemet kan 
lätt byggas ut till mer kom-
plexa lösningar. TMS Basic 
kan ingå i ett LAN- eller 
LON-nätverk och övervakas 
och styras centralt via TMS 
Soft-programmet eller en 
TMS-panel.

varianter
TMS Basic levereras färdig-
monterad och färdigprogram-
merad från fabriken i ett 
solitt metallhölje med 

inte grerad transformator och 
TSM 2 Basic-styrkort. Det 
innebär att enheten enkelt 
kan tas i drift med minimal 
montering och kabeldragning.

TMS Comfort kommer 
färdig programmerad från 
fabriken i en sats och 
 innehåller:
  Nödbrytare med glas
  Nyckelbrytare
  Ram
  Piktogram i fotoluminesce-
rande material

Satsen är enkel att montera 
infälld eftersom den passar 
i en väggbox av standard-
typ med två kammare. Vid 
önske mål om utanpåliggande 
montering kan man beställa 
väggboxar i aluminium i 
samma färg som enheten. 

användningsområden
Butiker, köpcentrum, sjuk-

hus, kulturhus, offentliga 
byggnader, parkeringshus, 
kontor och idrottsanlägg-
ningar.

Funktioner
Utöver huvudfunktionerna 
som öppning av lås och 
övervakning av oauktoriserad 
användning, erbjuder TMS 
Basic- och TMS Comfort-
systemet också följande:
  Auktoriserad öppning av 
dörrar i båda riktningarna

  Kort, lång eller perma-
nent öppning av lås med 
nyckel brytare

  Nödöppning av lås 
 antingen vid externt 
larm (brand), med extern 
styrpanel eller annan 
extern styrning som 
 SD-anläggning

  Automatisk låsning efter 
varje öppningssignal.

  Larm för ”dörren hålls 
 öppen”. Varnar med ljus 

och ljud om dörren hålls 
öppen efter passering 
eller vid oauktoriserad 
 dörröppning.

  Direkt digital kommunika-
tion med DORMA TV-lås 
via DCW®-buss och andra 
DCW®-komponenter.

  Programmering, visualise-
ring och övervakning via 
TMS Soft.
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 tms Comfort
—
Infälld montering

 tillbehör
—

 tms basiC
—
Utanpåliggande montering

Driftspänning 24 V DC

Strömförbrukning 62 mA + lås och externa sirener (tillbehör)

Mått Höjd 150 mm, bredd 80 mm, djup 53 mm

Funktioner Utrymningsterminal DCW® med nödbrytare. 
 Nyckelbrytare med flera funktioner.
  Kort, lång eller permanent öppning
  Kvittering av larm
  Låsning

Ingångar   Kort, lång eller permanent öppning
  Brandkrets (GMA), extra nödbrytare
  Sabotage, med egen serviceposition

Utgångar   Digital DCW®-utgång för  
styrning / kommunikation till lås

  Larm
  Låsdrift

Artikelnummer 56330301 TMS Comfort, sats E2 55, vit
56330310 TMS Comfort, sats E2 55, silver

tillbehör artikelnummer

UNIVERSAL, DCW®-adapter 56329010

Väggbox profil 55, 2 kammare i aluminium, vit 56395210

Väggbox profil 55, 2 kammare i aluminium, silver 56395201

Driftspänning 230 V AC, som alternativ 24 V DC

Strömförbrukning 62 mA (24 V DC) + lås och externa sirener (tillbehör)

Mått Höjd 260 mm, bredd 90 mm, djup 77 mm

Funktioner Utrymningsterminal DCW® med nödbrytare. 
 Nyckelbrytare med flera funktioner.
  Kort, lång eller permanent öppning
  Kvittering av larm
  Låsning

Ingångar   Kort, lång eller permanent öppning
  Brandkrets (GMA), extra nödbrytare
  Sabotage

Utgångar   Digital DCW®-utgång för  
styrning / kommunikation till lås

  Larm
  Låsdrift
  Två potentialfria utgångar (programmerbara)

Artikelnummer 56330320 TMS Basic, sats, grön


