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Opcje

Kolory specjalne Dostępnych ponad 20 odcieni kolorystycznych 
zgodnie z cennikiem

Elementy odgradzające Szklane skrzydło wykonane z pojedynczej  
warstwy bezpiecznego szkła (ESG) lub ze szkła 
akrylowego, elementy odgradzające  
dostosowane do potrzeb klienta

Szerokie przejście Możliwa konfiguracja szerokiej wersji,  
900 mm szerokości

Wskaźnik kierunku przejścia

Podświetlenie podstawy

Podświetlenie krawędzi

Ostrzeżenie  
o próbie wtargnięcia

Blokada przeciwko  
wtargnięciu

Połączenie Ethernet

mWing
Bramka z uchylnymi skrzydłami

  Duża przepustowość odwiedzających dzięki szybkości 
otwierania i możliwości ustawienia trybu podróżnego

  Tryb otwartej bramki w celu zwiększenia i przyśpieszenia 
przepustowości

  Spełnia wymogi maksymalnego bezpieczeństwa  
na monitorowanych i niemonitorowanych przestrzeniach 

  Niewielka dynamika ruchu skrzydeł zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo użytkownika

  Swobodne działanie w trakcie przerwy w dostawie prądu

  Zaprojektowana z myślą o ponad 10 milionach cykli  
otwarcia i zamknięcia

Dane techniczne mWing

Zastosowanie We wnętrzach i na zewnątrz

Szerokość przejścia
Standardowa: 600 mm
Wersja szeroka: 900 mm
(więcej opcji na życzenie)

Całkowita szerokość  
jednej linii

960 mm (z szerokością przejścia 600 mm)
1260 mm (z szerokością przejścia 900 mm)

Wysokość elementów 
odgradzających

Standardowa: 889 mm
Wersja wysoka: 1800 mm
(więcej opcji na życzenie)

Czas otwierania 
/zamykania

0,6–1 s, w zależności od wymiarów elementów 
odgradzających

Technologia napędu MHTM™

Centrala sterująca MGC

Napięcie 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy Maksymalnie 45 W

Częstotliwość użytkowania 100%

Materiał obudowy mDure

Wymiary obudowy  
(D x S x grubość barierki)

1300 x 1050 x 180 mm

Klasa ochrony IP 54

Masa Około 120 kg na moduł

Zakres temperatur Od –30ºC do +55ºC

Akcesoria

Przycisk awaryjny Aby uruchomić kontakty alarmowe i odbloko-
wać elementy odgradzające

Rama fundamentowa Do integracji w nowych budynkach,  
wysokość regulowana między 10 a 15 cm

Drogi ewakuacyjne  
i szerokie przejścia 

Bramka uchylna mSwing dla dróg  
ewakuacyjnych i szerokich przejść

Wydzielenie stref dostępu System odgradzający mGuide dla wydziele-
nia strefy kontrolowanej i niekontrolowanej

Płyta samoprzylepna Do montowania na wykończonych  
podłogach
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Możliwe zastosowania

 
 

mWing rzut boczny mWing rzut z przodu

D A N E  T E C H N I C Z N E  I  R Y S U N K I  W Y M I A R O W E
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Einbauraum für Lesegeräte
Ohne Option Durchgangsanzeige
Einbautiefe 40 mm

mounting space for reader devices
without option passage indicator
mounting depth 40 mm
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Einbauraum für Lesegeräte
Ohne Option Durchgangsanzeige
Einbautiefe 40 mm

mounting space for reader devices
without option passage indicator
mounting depth 40 mm
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Przestrzeń do montowania czytników (bez opcjonalnego wskaźnika przejścia, 
głębokość montowania 40 mm)
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Wyposażenie

Kolory standardowe Bazalt (boki)
Antracyt (rama)

Kierunek przejścia Jedno- lub dwukierunkowe

Drogi ewakuacyjne Bramka uchylna mSwing dla dróg  
ewakuacyjnych

Otwieranie awaryjne W trakcie przerwy w dostawie prądu 
lub podczas alarmu

Generator losowy Zintegrowany w centrali sterującej

Pobieranie danych o przepustowości
i rejestr zdarzeń

Zintegrowane w centrali sterującej
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Einbauraum für Lesegeräte
Ohne Option Durchgangsanzeige
Einbautiefe 40 mm

mounting space for reader devices
without option passage indicator
mounting depth 40 mm
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mWing rzut z góry (jeden moduł)

Konfiguracja liniowa mWing z przejściem o standardowej szerokości oraz z szerszym przejściem.
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Prezentowane wymiary dotyczą standardowych wersji produktów. 
Wymiary mogą się różnić w zależności od szerokości przejścia i wysokości drzwi.  

Możliwe modyfikacje techniczne. 


