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FlowMotion®
Passagesystem
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”If you are truly innovating, you don’t have
a prototype you can refer to”
Jonathan Ive

INLEDNING
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YOUR AC C ES S TO REVO LUTI O N
Personspärrarna har länge utvecklats steg för steg. Avläsningsenheterna har blivit trådlösa, det har dykt upp metoder för biometrisk igenkänning och personuppgifter för auktoriserade användare
är digitaliserade och administreras centralt. Men själva personspärrarna har inte förändrats särskilt mycket: det är fortfarande
höljen av stålplåt som står i vägen för auktoriserade användare.
På Magnetic har vi tagit ut en ny kurs för att totalt revolutionera och
omtolka säkerheten i byggnader – med FlowMotion® vår produktserie för passagesystem. Vi ser inte längre tillträdeskontrollsystem
som onaturligt tillagda säkerhetsmekanismer utan som integrerade
delar av byggnaden. De är inte längre barriärer mot utsidan, utan
istället vägar på insidan som välkomnar beökare till byggnaden och
visar dem rätt. På så sätt ökar vi inte bara användarnas acceptans –
vi höjer också byggnadens säkerhet rejält genom att konsekvent
och systematiskt kontrollera alla personer som kommer in.

För att kunna genomföra denna förändring började vi om från noll
och utvecklade våra tillträdessystem helt och hållet från grunden.
Resultatet är en unik design som med sina mjuka linjer och sitt
stora urval av färger smidigt smälter in i arkitekturen på företag,
kulturinstitutioner och i offentliga lokaler. Förutsättningen för den
snygga designen är ett nytt material: mDure, är otroligt starkt och
har lång livslängd. Dessutom ger det besökarna ett varmt och behagligt intryck vid första kontakten. Och eftersom vi ser våra tillträdessystem som vägen in i en byggnad har vi utrustat dem med
flexibel belysning som visar besökarna vägen och intuitivt guidar
dem genom tillträdesprocessen.
Även om en revolution i sig innebär att det gamla utmanas i grunden,
så har vi behållit vårt tidigare koncept i ett avseende: precis som
tidigare kan du lita på vår energisnåla, driftsäkra och otroligt långlivade drift- och styrteknik.

VÄL KO MME N I N !
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En stor familj
FlowMotion® modellutbud

mTripod/mTripod short

mSwing

mWing

Den bekväma: Smidig drift och känslig
detektering gör det enkelt och bekvämt
att passera genom mTripod och mTripod
short.

Den mångsidiga: Med mSwing svängdörr
designar man inte bara visuellt tilltalande
ingångar, den är dessutom specialanpassad för tillträde med rullstol och för säkra
utrymningsvägar.

Den eleganta: Öppen panel, kort öppningstid och flytande beröringsfri passage –
ingen tillträdeslösning är säkrare och mer
elegant än mWing.

Spärrteknik
Vändkors

Spärrteknik
Svängdörr

Spärrteknik
Personsluss med svängdörrar

Öppnings- och stängningshastighet
Medel

Öppnings- och stängningshastighet
Låg

Öppnings- och stängningshastighet
Hög

Säkerhetsnivå
Låg

Säkerhetsnivå
Låg

Säkerhetsnivå
Medel till hög (beroende på spärrelement)

FLOWMOTION® MODELLUTBUD

mRing
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mSlide

mFlap

Den transparenta: Spärrelement och
räckessystem i glas ger fri sikt in i
byggnaden, men förhindrar samtidigt
att någon kryper under spärren samt
garanterar individuell separation.

Den säkra: Ingen kommer förbi den här
spärren – och absolut inte över den. Spärrelementen på mSlide är upp till 1 800 mm
höga och separerar känsliga områden med
sammanhängande glaspaneler.

Den snabba: Oslagbar! mFlap har den
snabbaste öppnings- och stängningshastigheten av alla våra FlowMotion® passagesystem. Den kontrollerar ett stort antal
besökare på kortast möjliga tid.

Spärrteknik
Halvhögt vändkors

Spärrteknik
Personsluss med skjutdörrar

Spärrteknik
Personsluss med klaffar

Öppnings- och stängningshastighet
Låg

Öppnings- och stängningshastighet
Hög

Öppnings- och stängningshastighet
Hög

Säkerhetsnivå
Låg

Säkerhetsnivå
Medel till hög (beroende på spärrelement)

Säkerhetsnivå
Låg
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FlowMotion®
Ett fascinerande yttre…

Bekväm passage

Tillträdeskontroll
Passagesystem i FlowMotion®-serien kan styras med
alla vanliga avläsningsenheter. Framsidan möjliggör
installation av en mängd olika kortläsarmodeller,
vilket garanterar maximal flexibilitet.

En smidigt fungerande motordrift gör
tillträdesprocessen särskilt bekväm,
och den känsliga detekteringen garanterar maximal säkerhet för användarna.

Fria utrymningsvägar
FlowMotion®-spärrarna ger fri passage
vid strömavbrott eller vid larmsignal. De
sätts automatiskt igång igen när larmet
upphört eller strömmen kommit tillbaka.

Säker tillträdeskontroll
Ljussensorer (tillval) slår larm om någon
klättrar över eller kryper under personspärrarna. Låsning i stängt läge (tillval)
förhindrar forcerad passage.

Design
Utmärkande för FlowMotion®-serien är den smäckra silhuetten,
den snygga formen och de mjuka linjerna. Den slanka designen
smälter harmoniskt in i arkitektoniskt krävande miljöer, och
den inbjudande formen ökar användarnas acceptans.

Omfattande funktioner
Nödstoppsrutin, impulsräknare och
slumpgenerator för kontroll av användare
ingår som standard i FlowMotion®-serien
och är helt integrerade i styrsystemet.

T E C H N I S C H E D A T E N U N D M A SY ST ZTERIEC H
ÖN
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Känsla
I motsats till rostfritt stål som är både hårt och kallt,
känns mDure behagligt varmt och skönt att röra vid.
Besökarna får därmed ett vänligt mottagande
när de kommer in i byggnaden.

Belysning
Ramkantsbelysning (tillval) framhäver den slanka
designen och visar dessutom att systemet är redo
för passage. Golvbelysning (tillval) ger användarna
ytterligare vägledning.

Material
Sidopanelen består av en specialutvecklad
tvåkomponents polymer, mDure.
Detta material öppnar för helt nya
designmöjligheter.
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FlowMotion®
… fantastiska inre värden …
Styrsystem
Styrsystemet MGC utgör kärnan i alla FlowMotion® passagesystem.
Det ger åtkomst till alla funktioner, parametrar och all information.
Tack vare integrerad skärm och manöverknappar behövs inte ens någon dator.
Vi använder samma styrsystem och driftteknik som i Magnetics vägbommar.
Detta minskar avsevärt antalet olika system och behovet av utbildning
för säljpartners, montörer och anläggningsoperatörer.

Konstruktion
Systemet består huvudsakligen av en ram tillverkad
i mDure som alla komponenter är integrerade i.
Sidopanelerna sitter fast i ramen utan några synliga
anslutningselement och ger på så sätt intrycket av
en sömlös konstruktion.

INRE ÖVERSIKT

Drift
Den väl beprövade drifttekniken MHTM™ säkerställer
bekväm passage. Underhållsfri, energisnål och tyst.
Dimensionerad för över 10 000 000 öppnings- och
stängningscykler ger lång livslängd.

9

Snabb installation
Våra passagesystem levereras färdiga
för installation. Tillval är förinstallerade
och motsvarande parametrar har ställts
in före leverans till användningsplatsen.
Detta i kombination med medföljande
borrmallar, förkortar avsevärt tiderna för
idrifttagning.

Enkel anpassning
Alla MGC-styrsystemsfunktioner och
inställningar är lätt tillgängliga och
ändras enkelt och intuitivt via skärmen
och de fyra knapparna. Det krävs inga
lösningar med datorer och anslutningskablar.

Fullständig dokumentation
Våra kunder har tillgång till all relevant
dokumentation. Konstruktionsspecifikationer, teknisk data, uppställnings- och
måttritningar. Detta för att underlätta
vid projektplanering, idrifttagning och
certifiering av överensstämmelse.

Grundlig utbildning
Vi utbildar säljpartners, montörer och
servicetekniker på vårt utbildningscenter. Det garanterar hög kvalitet på
installationer och god service.

FlowMotion®
… och unika tillval.
Ramkantsbelysning
De eleganta integrerade belysningselementen
kan indikera att spärrarna är redo att användas
som riktningsvisare eller beviljat tillträde.

Ethernet-gränssnitt
Dagens anslutningar för
morgondagens byggnader:
FlowMotion®-passagesystem
kan integreras i byggnadens styrsystem via Ethernet-gränssnittet.

Golvbelysning
Den vita golvbelysningen får
spärrarna att se ut att flyta i ett moln
av ljus och underlättar besökarnas
orientering i entréområdet.

Låsning
Spärrelementen kan låsas
i stängt läge. Det förhindrar
effektivt att någon försöker forcera
spärrarna eller ta sig in med våld.

T I L LV A L

Riktningsvisare för passerande
Belysningselementen på framsidan gör att
besökarna snabbt ser om passagen är öppen
för dem och om de beviljas tillträde.
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Full flexibilitet
Besökare strömmar in i byggnaden på
morgonen, ut ur byggnaden på kvällen
och kommer och går däremellan –
FlowMotion®-passagesystem erbjuder
flexibel användning i båda riktningarna.

Stort antal besökare
Om man behöver kontrollera behörighet
på ett stort antal besökare på kort tid,
kan det vara mer effektivt med flera
parallella köer. Alla FlowMotion® personspärrar lämpar sig för enkel installation av
flera enheter tillsammans tack vare deras
enhetliga formspråk och styrteknik.

Rullstolsanpassat tillträde
FlowMotion®-spärrarna finns i varianter
med breda passager för rullstolsburna
användare, materialtransporter och
mycket annat. mSwing svängdörrar är
ett annat alternativ för rullstolsanpassat
tillträde.

Ramfundament
Ramfundamentet kan installeras så snart
golvet är färdigt. Den reserverar utrymme för
kommande installation av FlowMotion® personspärr och underlättar dessutom för dragning av
el-och datakablar.

Fria utrymningsvägar
Alla spärrar i FlowMotion®-serien ger
automatiskt fri passage vid strömavbrott
eller vid en larmsignal. Med mSwing
svängdörrar kan man upprätta särskilt
breda, officiellt godkända utrymningsvägar.

De matchar inte allt.
Bara dina exakta krav.

Sömlös integration för avancerad arkitektur – det
var vår målsättning när vi designade FlowMotion®.
Det gäller inte bara panelernas form, utan även färgen.
Därför erbjuder vi alla produkter i FlowMotion®-serien
i ett stort urval av färger och finish.

VILKEN ÄR DIN FÄRG?
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Säkerhet på rad
För anpassade tillämpningar

Tillträdeslösningar som lever upp till era behov
Stort antal besökare, rullstolsanpassat tillträde, utrymningsvägar
för nödsituationer – ibland är en enda spärr inte tillräcklig för att
uppfylla alla krav. Även här visar sig FlowMotion®-spärrarnas
slanka design och enhetliga formspråk vara fördelaktigt eftersom
det möjliggör enkel installation av flera utrymmesbesparande
applikationer.
Flera spärrar kan placeras på rad för att möjliggöra snabb och tillförlitlig kontroll av ett stort antal besökare. Till mWing, mSlide och
mFlap erbjuds vänster-, mitt- och högermoduler med anpassade
spärrelement. Till mTripod finns en panel utan spärrelement som
kan placeras i slutet av raden.

Rullstolsanpassat tillträde kräver bredare passage så att användare
och leveranser har tillräckligt med utrymme för att passera. De tre
Dann bitte eine 2. Situation mit
personslussarna mWing, mSlide och mFlap finns även i bredare ut3 mWings, nämlich 2x Stanföranden som möjliggör passagebredder på upp till 960 mm.
dardbreite und einmal erweiterte Durchgangsbreite
Utrymningsvägar måste leva upp till särskilda regler och tekniska
(900mm).
krav. De måste vara lätta att lokalisera och öppna. De måste även
erbjuda en viss passagebredd beroende på antalet personer i
byggnaden. mSwing svängdörr lämpar sig extra väl som utrymmesväg: i enkelutförande erbjuder den en passagebredd på 1 200 mm
och i dubbelutförandet hela 2 400 mm.
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ET T I N N OVATIV T MATE R IAL F ÖR I N N OVATIVA PRO DUKTE R
Slank silhuett, mjuka välvda linjer och en varm och mjuk känsla.
Detta är möjligt för att vi nu lämnat rostfria stålpaneler som vi använt tidigare till förmån för vårt nya material: mDure.
mDure är en polyuretan och består därmed av två komponenter.
Vid tillverkningen reagerar polyoler och isocyanater och bildar
långa molekylkedjor som formar länkar till varandra.
Slutprodukten kan anpassas med precision för att uppfylla
särskilda krav eftersom olika polyoler och isocyanater kan

mDure skapas genom en kemisk reaktion som äger rum
direkt vid formningen. Det ger otroliga designmöjligheter.
mDure är mycket motståndskraftigt mot slag, repor och
nötning. Det kan dämpa mekanisk påverkan utan
bestående deformationer.
mDure är en termisk och elektrisk isolator. Det underlättar
elinstallationer samt drift vid svåra klimatförhållanden.
mDure är otroligt hållbart och kemiskt resistent – mot
såväl desinfektions- och rengöringsmedel som mot
aggressiva kemikalier, UV-strålning och korrosion.
mDure innehåller inga lösningsmedel eller mjukgörare
och avger därför inga skadliga utsläpp till omgivningen.
Dessutom har det låg antändlighet och är därför idealiskt
för inomhusanvändning.
mDure är fritt från föroreningar och kan återvinnas, kastas
som hushållsavfall eller brännas utan att förorena miljön.

kombineras på tusentals olika sätt. mDure överträffar det tidigare
standardmaterialet i många avseenden.
Även om vi väljer nya vägar så experimenterar vi inte. Jämför
med högpresterande polyuretaner som används till höljen inom
medicin- och laboratorieteknik, till instrumentbrädor i fordon
och till beklädnad på höghastighetståg. mDure skulle knappast
kunna ha bättre referenser.

mTripod
Trearmat vändkors

	Revolutionerande design, vinnare av German Design
Award 2018
	Omfattande funktioner och intuitiv användning
	Drop-arm-mekanism (tillval) öppnar passagen vid
strömavbrott och larm
	Ethernet-insticksmodul för IP-anslutning (tillval)
	Dimensionerad för över 10 000 000 öppnings- och
stängningscykler

Tekniska data

mTripod

mTripod short

Tillval

Panelvarianter

Lång

Kort

Specialfärger

Användningsområde

Inom- och utomhus

Inom- och utomhus

Passagebredd

515 mm

515 mm

Drivteknik

MHTM™

MHTM™

Styrsystem

MGC

MGC

Matningsspänning

100 – 240 VAC,
50/60 Hz

100 – 240 VAC,
50/60 Hz

Effektförbrukning

Typiskt 30 W

Typiskt 30 W

Låsning vid forcerad passage

Användningsfrekvens

100 %

100 %

Klätterskydd

Panel, material

mDure

mDure

Krypskydd

Panelens dimensioner
(L x B x H)

1 300 x 290 x 1 050 mm

730 x 290 x 1050 mm

Ethernet-anslutning

Kapslingsklass

IP 54

IP 54

Vikt

Ca. 70 kg

Ca. 57 kg

Temperaturområde

−30 till +55 °C

−30 till +55 °C

Utrustning
Standardfärg

Basalt (sidor)
Antracit (ram)

Passageriktning

En- eller tvåvägs

Nödlägesfrikoppling

Vid strömavbrott eller
larmsignal

Slumpgenerator

Inbyggd i styrsystemet

Passageregistrering
och händelseloggning

Inbyggt i styrsystemet

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Mer än 20 färgtoner tillgängliga
enligt prislista

Riktningsvisare
Golvbelysning
Ramkantsbelysning
Drop-arm
Varning vid forcerad passage

Tillbehör
Nödstoppsbrytare

För aktivering av larmingången och
upplåsning av spärren, eller aktivering av Drop-arm-mekanismen (tillval)

Ramfundament

För integration i nybyggnationer,
höjd justerbar till 10 –15 cm

Utrymningsvägar och breda passager

mSwing svängdörr för utrymningsvägar och breda passager

Vägledning för användare och
områdesavgränsning

mGuide räckessystem vägleder användare och avgränsar kontrollerade
och okontrollerade områden

Limplatta

För limmontering på färdiga golv

T E K N I S K A D ATA O C H M ÅT T S K I S S E R

mTripod vy från sidan

mTripod short vy från sidan
515

1300

290
730

515

290

515

290

515

38
882

882

1050 1050

55
°
Ø 38 Ø 38

55 °

55
°

290
730

55 °

1300

1240

90 670
180

120
180

1240

90
180 670

120
180

110
180

180

mTripod short vy ovanifrån

110

110

180
110

180

mTripod vy ovanifrån

mTripod vy framifrån

mTripod short vy framifrån

1300515

290

515

Ø 38
90
180

110

180

Möjliga tillämpningar

Monteringsutrymme för avläsningsenheter för mTripod och mTripod
short (utan riktningsvisare, monteringsdjup 40 mm)
100
80

1240

44

90
180

882

882

1050

Ø 38

55 °

290

17

60

Med förbehåll för tekniska ändringar.
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mWing
Personsluss med svängdörrar

	Hög genomströmning av besökare tack vare snabba
öppningstider och förinställd passagefunktion.
	Open-gate-läge påskyndar passagen ytterligare
	För högsta säkerhetskrav i övervakade och ej
övervakade områden
	Låga krafter för maximal personsäkerhet
	Frikopplade dörrar vid strömavbrott
	Dimensionerad för 10 000 000 öppnings- och
stängningscykler

Tekniska data

mWing

Tillval

Användningsområde

Inom- och utomhus

Specialfärger

Mer än 20 färgtoner tillgängliga enligt prislista

Passagebredd

Standard: 600 mm
Bred passage: 900 mm
(fler vid förfrågan)

Spärrelement

Glasvinge av enkelt säkerhetsglas (ESG) eller
akrylglas, kundspecifika spärrelement

Bred passage

Wide-lane-konfiguration

Totalbredd för
1 passage

960 mm (vid 600 mm passagebredd)
1 260 mm (vid 900 mm passagebredd)

Spärrelementens
höjd

Standard: 889 mm
Hög: 1 800 mm
(fler vid förfrågan)

Öppning-/stängningstid

0,6 – 1 s, beroende på spärrelementens
dimensioner

Drivteknik

MHTM™

Styrsystem

MGC

Matningspänning

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Effektförbrukning

Högst 45 W

Användningsfrekvens

100 %

Höljets material

mDure

Höljets dimensioner
(L x B x H)

1 300 x 1 050 x 180 mm

Kapslingsklass

IP 54

Vikt

Ca. 120 kg per modul

Temperaturområde

−30 till +55 °C

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
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Riktningsvisare
Golvbelysning
Ramkantsbelysning
Varning vid forcerad
passage
Låsning vid forcerad
passage
Ethernet-anslutning

Tillbehör
Nödstoppsbrytare

För aktivering av larmingången och
upplåsning av slussen

Ramfundament

För integration i nybyggnationer,
höjd justerbar till 10 –15 cm

Utrymningsvägar och
breda passager

mSwing svängdörrar för utrymningsvägar och breda passager

Områdesavgränsning

mGuide räckessystem för avgränsning
av kontrollerade och okontrollerade
områden

Limplatta

För limmontering på färdiga golv

T E K N I S K A D ATA O C H M ÅT T S K I S S E R

mWing vy från sidan

mWing vy framifrån
1300

1300

180

180

889

889

1050

180

889

1300

262

262

600

50

600
960

960
600

1240

960 100
100
Monteringsutrymme för avläsningsenheter
(utan tillvalet riktningsvisare, monteringsdjup 40 mm)
100
Einbauraum für Einbauraum
Lesegeräte für Lesegeräte
100
Ohne Option Durchgangsanzeige
Ohne Option Durchgangsanzeige
Einbautiefe 40 mm
Einbautiefe 40 mm
Einbauraum für mounting
Lesegeräte
60
for reader devices
mounting
space
for readerspace
devices
Ohne Option
Durchgangsanzeige
without indicator
option passage indicator
without
option
Einbautiefe
40 passage
mm
mounting depthmounting
40 mm depth 40 mm
mounting space for reader devices
60
60
without option passage indicator
mounting depth 40 mm
44

80
80

44

80

44

mWing vy ovanifrån (1 modul)

44

1240

50

50

262

1240

80

1050 1050
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60

Radkonfiguration av mWing med passage i standardbredd och med bred passage

50

50
600

Möjliga tillämpningar

900

Utrustning
Standardfärg

Basalt (sidor)
Antracit (ram)

Passageriktning

En- eller tvåvägs

Utrymningsvägar

mSwing svängdörr för
utrymningsvägar

Nödlägesfrikoppling

Vid strömavbrott eller larmsignal

Slumpgenerator

Inbyggd i styrsystemet

Passageregistrering och
händelseloggning

Inbyggt i styrsystemet

Dimensionerna som visas gäller standardversionerna av våra produkter.
Dimensionerna kan variera med olika passagebredder och dörrhöjder.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
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mSwing
Svängdörrar

	Som enkel- eller dubbeldörr för besöksingångar, passager
med bagage, transportvägar och rullstolsanpassat tillträde
	För fria utrymningsvägar vid nödsituationer
	Idealiskt komplement till tillträdeskontrollsystemet mTripod
	Kompakt integrering av driv- och styrsystem i mittstolpen
	Låga krafter för maximal personsäkerhet
	Frikopplad vid strömavbrott
	Dimensionerad för 10 000 000 öppnings- och stängningscykler

Tekniska data

mSwing

Tillval

Användningsområde

Inom- och utomhus

Specialfärger

Passagebredd

Standard: 1 000 mm
Bred passage: 1 200 mm
(fler vid förfrågan)

Mer än 20 färgtoner tillgängliga
enligt prislista

Spärrelement

Glasdörrar av enkelt säkerhetsglas (ESG)
eller akrylglas, kundspecifika spärrelement

Passagebredd

2 400 mm som dubbla svängdörrar

Spärrelementens höjd

Standard: 994 mm
(fler vid förfrågan)

Öppning-/stängningstid

1,5 – 4 s, beroende på spärrelementens dimensioner

Öppningsvinkel

Justerbar från 0–300°

Drivteknik

MHTM™

Varning vid forcerad
passage

Styrsystem

MGC

Ethernet-anslutning

Matningsspänning

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Effektförbrukning

Högst 45 W

Användningsfrekvens

100 %

Stolpens material

Aluminium

Stolpens höjd

1 092 mm

Stolpens diameter

Högst 183 mm

Utrustning

Kapslingsklass

IP 54

Standardfärger

Godkännanden

Godkänd för utrymningsvägar

Vikt

Ca. 40 kg

Temperaturområde

−30 till +55 °C

Golvbelysning
Glaskantsbelysning

Basalt (stolpe)
Antracit (övertäckning)

Låsning mot forcerad passage

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
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Passageriktning

En- eller tvåvägs

Nödlägesfunktion

Inställbar: fast position eller
frikopplad

Funktion vid strömavbrott

Frikopplad

Slumpgenerator

Inbyggd i styrsystemet

Passageregistrering och
händelseloggning

Inbyggt i styrsystemet
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mSwing vy från sidan
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mSwing vy ovanifrån
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Radkonfiguration av mTripod och mSwing med dubbel svängdörr
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Möjliga tillämpningar
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Integrering av kortläsare

mPost kortläsarpelare

Riktningsvisare

Riktningsvisare för mPost

Nödlägesfrikoppling

Vid strömavbrott eller larmsignal

Ramfundament

För integration i nybyggnationer,
höjd justerbar till 10 –15 cm

Områdesavgränsning

mGuide räckessystem för avgränsning
av kontrollerade och okontrollerade
områden
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290
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mGuide
Räckessystem

	Avgränsning av områden i kontrollerade och fritt
tillgängliga zoner
	Idealiskt komplement som vägledningssystem till
FlowMotion® personspärrar
	Klar transparent design integreras sömlöst i krävande
arkitektur
	Kan anpassas individuellt till användningsplatsen tack
vare flexibel bredd
	Säkerhetsglas ger maximal säkerhet för användarna

Tekniska data

mGuide

Tillval

Spärrelementens bredd

Upp till 1 300 mm

Spärrelement

Spärrelementens tjocklek

10 mm

Stolpens material

Rostfritt stål

Stolpens höjd

1 000 mm

Stolpens diameter

105 mm (foten) resp. 42 mm (röret)

Glaspaneler av enkelt säkerhetsglas (ESG)
eller akrylglas, kundspecifika spärrelement

994

1000

L

mGuide vy framifrån

100

L

100

994

1000

10

Ø1
05

mGuide vy ovanifrån

Weight

0,000 kg

Material

Tech. expert Drafted by
Titel

10

Ø1
05

Radkonfiguration av mSwing, mTripod och mGuide för att vägleda användare och som spärrelement.
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MAG N ETI C – YO U R AC CESS TO PRO G R ESS
Magnetic Autocontrol är synonymt med banbrytande produkter.
Våra passagesystem och fordonsbommar öppnar varje dag
vägen för tusentals människor såväl i byggnader, på stationer
och på flygplatser som på bilparkeringar och vid vägtullar.

Vår teknik är banbrytande: utmärkt funktionalitet och användarvänlighet i kombination med otroligt lång livslängd och hög
säkerhet gör att våra kunder ligger i framkanten av utvecklingen.
Det är därför vårt motto är:
”Access to Progress”.
Testa oss! Vi finns här för dig över hela världen.

Huvudsäte
Schopfheim, Tyskland
www.magnetic-access.com

Filialer
Australien
Benelux
Brasilien
Kina
Frankrike
Indien
Mellanöstern
Nord- och Sydamerika (exkl. Brasilien)
Österrike
Norden
Sydostasien

Kompetens inom tillträdeskontroll
En revolution ifrågasätter befintliga system, men revolutionen
bygger också vidare på det som fanns förut. Det gäller även
FlowMotion®. Vår nya generation passagesystem skiljer sig
mycket från våra tidigare produkter – vår långa erfarenhet
inom utveckling av driv- och styrsystem utgör fortfarande
kärnan i samtliga FlowMotion®-spärrar. Det borgar inte bara
för bekväm passage, maximal personsäkerhet och låga driftskostnader, utan även för den unika robusthet och långa livslängd som varumärket Magnetic har stått för i årtionden.
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