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BonaLock Säkerhetspendeldörr 

 

 
BonaLock säkerhetspendeldörr är tänkt att sitta i passager där man har behov av en vanlig 
pendeldörr men som ur säkerhetssynpunkt tidvis skall vara låsbar.  

Dörrbladen levereras fast monterade på karmbenen för snabbt och enkelt montage.  

Gångjärnsfjädern är försänkt i dörrbladet, vilket innebär att håltagning i vägg eller portomfattning 
för fjädertub ej behöver göras. 
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TEKNISKA DATA - BonaLock säkerhetspendeldörr.  

Dörren, som är handmanövererad, låses med elektriskt kolvlås inbyggt i karmöverstycket.  

En magnet i dörrbladet ”känner av” när dörren pendlat färdigt och låset får en impuls att låsa. Efter 
kort fördröjning faller låsets låskolv ner i ett hål i dörrbladets ovankant.  

När dörren är låst lyser en röd lampa på varje sida ovanför dörren.  

En extern larmsignal, som monteras på valfri plats, signalerar ifall låsets låskolv råkar låsa 
”utanför” dörrbladets hål.  

För att passera från lager till butik monteras vanligtvis en tryckknapp.  

Kodlås, kortläsare etc. används för passage från butik till lager.  

Vid nödutgång monteras nödöppningsknapp.  

Tiduret i styrskåpet gör det möjligt att ha dörren olåst under vissa delar av dagen. Uret kan ställas 
in individuellt för alla veckans dagar.  

Den ovan nämnda externa larmsignalen ljuder även vid eventuell åverkan på dörren eller ifall 
nödöppningsknappen aktiveras.  

Styrskåpets utförande medger inkoppling av ytterligare önskade funktioner.  

Med en reläbox kan man koppla ihop Bonaco elskåp med ett centralt passagesystem. 

OBSERVERA ATT DÖRREN AUTOMATISKT LÅSES UPP VID STRÖMAVBROTT.  

Dörren utrustas som standard med:  
- Rostfri omvikskarm PD4.  
- Avvisarbågar av polyetenplast.  
- Klämskyddslist av livsmedelsgodkänt gummi.  
- Elektriskt kolvlås.  
- Styrskåp.  
- Tryckknapp.  
- Signallampor. 
 - Extern larmsignal.  
- Siktruta 250x400mm  
 
Tillval:  
- Nödöppningsknapp. 
- Kodlås. 
- Kortläsare.  
 

Bonaco Products AB förbehåller sig rätten till förändringar av teknisk konstruktion, i syfte att göra produkten bättre. 
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