Bezpieczeństwo i monitorowanie drzwi ewakuacyjnych.
Palmatic.Basic II – Inteligentne Terminale Kontroli Drzwi Ewakuacyjnych .
Najwyższy stopień bezpieczeństwa dla wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych w budynkach
zapewnia ludziom najszybszą ewakuację w sytuacjach zagrożenia. Stosowanie terminali
ewakuacyjnych zapobiega wykorzystywaniu drzwi ewakuacyjnych jako drogi szybkiej ucieczki po
dokonaniu kradzieży. Palmatic.Basic II zapewnia swobodną ewakuację, blokuje drzwi przed
nieautoryzowanym dostępem, zwiększa poziom zabezpieczenia.

Palmatic.Basic II jest elektronicznym
systemem kontroli drzwi ewakuacyjnych, który
można łatwo i szybko zainstalować.
Terminale spełniają wszelkie wymagania zawarte
w dyrektywie dotyczącej stosowania elektrycznych blokad na drogach ewakuacyjnych(EltVTR)
Drzwi można natychmiast odblokować w przypadku zagrożenia przez naciśnięcie przycisku.
Terminale łączą w sobie funkcje sterownika
oraz panelu operatora w jednej obudowie.
Dzięki temu urządzenie zapewnia bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość obsługi. Brak
skomplikowanych modułów, proste programowanie – profesjonalny sprzęt z jednego źródła.
Palmatic.Basic II można podłączyć do systemu
sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji
pożaru.
Terminale ewakuacyjne są dostępne
w wersji natynkowej w kolorach białym
i zielonym (RAL 6032).

Palmatic.Basic II współpracuje z różnymi
elektromechanicznymi i elektrotromagnetycznymi blokadami przeznaczonymi dla
drzwi ewakuacyjnych posiadających
zamki paniczne.
Charakterystyka Terminala Ewakuacyjnego
Palmatic.Basic II
12 / 24 V DC / wyjście bezpotencjałowe:
· Zasilanie dodatkowych komponentów
· Alarmowanie
· Dla blokowania/odblokowania drzwi
· Zewnętrzny sygnalizator akustyczny
· Zewnętrzny sygnalizator optyczny
· Styk resetowania
· Odblokowanie
· Zewnętrzna pętla sabotażowa
· Podłączenie Kontaktronu
· Podłączenie sygnału pożarowego
· Blokada elektryczna
· Styk sabotażowy obudowy
· Warunkowe odblokowanie
(Kluczem, Kontrola dostępu, Zegar)
· Informacja o stanie drzwi

Właściwości Palmatic.Basic II
•
•
•
•
•
•

Praca niezależna
Zaprojektowany w wersji natynkowej
Terminal - sterownik zintegrowany z panelem operatora
Integracja z systemem włamaniowym i pożarowym
Prosta instalacja, łatwe uruchomienie i konserwacja
Możliwość współpracy z komponentami różnych producentów
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Dostępne Funkcje:
Wszystkie ustawienia są łatwo konfigurowalne.
Programowanie ustawień odbywa się dzięki
DIP-przełącznikom i potencjometrom.
Ustawiane funkcje systemowe:
· czasowe zwolnienie blokady
(zakres od 0,5 do 11 sekund)
· odblokowanie na stałe (deaktywacja)
· zależności czasowe
· odblokowanie sterowane impulsowo
· konfigurowalny alarm wstępny/czas alarmu gł.
· konfiguracja generatora sygnału akustycznego
dla wewnętrznego sygnalizatora
Alarmu Wstępnego i Alarmu Głównego
· automatyczne alarmowanie
· Informacje stanu za pomocą diod LED
Symbole funkcji oraz diody LED na obudowie
w przejrzysty sposób informują użytkownika
o stanie aktywności w jakim terminal
się znajduje.
· zielona dioda LED sygnalizuje „Drzwi otwarte“
· żółta dioda LED sygnalizuje Alarm
· czerwona dioda LED „Drzwi zamknięte“

Palmatic.Basic II zapewnia bezpieczeństwo
i elastyczność wyboru funkcji.
Autonomiczny system sterowania i blokady drzwi
ewakuacyjnych na wypadek ucieczki daje
ogromne korzyści. Olbrzymią zaletą terminala
jest jego prosty montaż, a także łatwy sposób
uruchamiania i eliminacji błędów.
Palmatic.Basic II został zaprojektowany jako
urządzenie "wszystko w jednym" tak więc nie ma
konieczności rozbudowy o dodatkowe płyty.
Oprócz łatwości obsługi i nowoczesnego wyglądu
Palmatic.Basic II charakteryzuje przejrzystość
niezbędnych funkcjonalności.
Dzięki możliwościom współpracy i podłączenia
różnych komponentów występujących na rynku
terminal charkteryzuje wyjątkowa elastyczność
pozwalająca na integrację i zastosowanie
w różnych aplikacjach.
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