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Argus sensorsluizen HSB-E12 
 
Elektrische afscheidingen / verhoogde doorloopsluizen met toegangscontrole 
 
De doorloopsluizen bestaan uit een opbouw van 2 doorgangen, opgebouwd uit 3 blokken (waar de motor 
en de elektronica in behuisd zit) en wegklappende panelen. De behuizing is rechthoekig en de kolommen 
zijn afgerond aan de uiteinden. 
  
Naast de doorloopsluizen wordt een extra doorgang voorzien die gebruikt kan worden als materiaalsas en 
als doorgang voor personen met een mobiele beperking.  
 
De sas wordt voorzien van ingebouwde ticketscanners die werken volgens het “Ticket - in” en “Ticket - uit” 
principe. 
 
De doorloopsluis kan ingesteld worden voor één- of tweerichtingsverkeer en biedt de mogelijkheid om de 
doorgang van 1 of 2 personen te controleren.  
Het systeem is uitgerust met veiligheidsfotocellen die voorkomen dat personen gekneld raken tussen de 
draaipanelen / schuifpanelen. Het omkeermechanisme controleert de beweging van de motor en blokkeert 
deze bij de minste aanraking met een obstakel.  
 
De poorten bestaan uit 3 blokken waarin de motor en de elektronica behuisd zitten. Deze zijn bereikbaar 
via luiken die voorzien zijn van een veiligheidsslot. Het sturingssysteem moet worden aangesloten op het 
brandmeldsysteem, zodat de sluizen bij brandmelding automatisch opengaan. 
 
De sluizen zijn uitgevoerd met een kruipbeveiliging, een kind- en bagagedetectiesysteem. De afstand 
tussen de vloer en de sensor is minimaal 200mm en maximaal 300mm. 
 
In dit lastenboek wordt de High Security variant beschreven, uitgevoerd met deurvleugels in transparant 
polycarbonaat en een systeemhoogte van minimaal 1,80m (manshoogte). 
 
Bijkomende technische eigenschappen: 
  

1) Materiaal: 
▪ Behuizing: corrosie vast staal AISI 304. 
▪ Gladde afwerking in roestvrijstaal, semi-glanzend. 
▪ Zijpanelen: blank gehard glas, dikte: 10mm. 

 
2) Deuren: 
▪ Polycarbonaat, doorzichtig. 

 
3) Afmetingen: 
▪ Lengte: 2.050mm. 
▪ Hoogte behuizing: 1.020mm. 
▪ Hoogte deuren: 1.800mm. 
▪ Breedte sluis één doorgang: 1.300mm. 
▪ Breedte sluis twee doorgangen: 2.400mm. 

 
4) Aandrijving: 
▪ Elektromechanisch in behuizing 
▪ Elektrische voeding: 100-120 V/ 200-240 V 50-60 Hz 

 
5) Besturing: 
▪ Bediening ingaand 
▪ Bediening uitgaand 
▪ Microprocessor in behuizing. 
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6) Beveiliging 
▪ Uitgebreid sensorsysteem in geleide elementen (horizontaal en verticaal) aan beide zijden van de 

deuren; detectie van kinderen en trolleys. 
 
Afbeelding: 
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