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Bránka Charon
HSD E01-05

E02

E03

PRINCÍP

Čítacie zariadenie
Kompatibilné so štandardnými
systémami prístupovej kontroly
o sériové rozhranie
Špeciálne rozhranie pre komunikáciu
so zabudovaným riadiacim
automatom a spojenie
s užívateľským riadiacim systémom
je možné dohodnúť na požiadanie.

FUNKCIA

Voľne stojaca automatická bránka
v základnej úprave Charon
s prispôsobením pre vnútorné aj
vonkajšie prostredie.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nerezová oceľ:
• matný povrch
o lesklý povrch
Presklená časť: 10 mm tvrdené sklo
Iné prevedenie na požiadanie

Tlačidlom alebo systémom
prístupovej kontroly sa uvedie
do činnosti servopohon, ktorý
pozvoľna otáča bránkou do krajnej
polohy s nasledujúcim automatickým
návratom do pokojovej polohy.
Ak nie je uskutočnený priechod,
uvoľnenie je zrušené po nastavenom
čase. Čas uvoľnenia aj polohu
otvorenia je možné nastaviť.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o

Pri výpadku napájania
Obidva smery sú voľne priechodné

POPIS
Nerezový stĺp a :
•

tvrdené bezpečnostné sklo
• E03 nad podlahou 40 mm
• E04 nad podlahou 450
mm
• na hornej strane skla
držadlo
• E01,02 nerezová oceľová
trubka
Na želanie špeciálne úpravy.

o
o

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
o

Pohon bránky je inštalovaný vo
vnútri otočného stĺpu, riadiaca
jednotka pohonu je umiestnená
mimo.
Napájanie: 230VAC / 50Hz

vodiace držadlo pre
bezpečný priechod bránkou
doplnky alebo inštalácia
kartovej čítačky a pod.
pult ručného ovládania
alebo diaľkové ovládanie
špeciálne rukoväte

Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)

Príkon: 750VA

Priechodnosť:
•

25 osôb/min.
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TYP E05

TYP E04

TYP E01

Otočný stĺp so skosenou sklenenou
výplňou a nerezovým držadlom na
hornej strane výplne

Otočný stĺp so sklenenou výplňou
450 mm nad podlahou a nerezovým
držadlom na hornej strane výplne

Otočný stĺp s krídlom z nerezovej
matnej trubky priemeru 48 mm

PôDORYS

PRÍKLAD MONTÁŽE E03

Príklad inštalácie s dvoma Bránkami Charon uprostred a dvoma Krížmi Charon po
stranách v prevedení E03, t. j. nerezové držadlá hore a vzdialenosť skla od podlahy
40 mm.

ROZMERY BRÁNKY (v mm)

Hmotnosť: 35 kg

Šírka bránky
A
650 700 750 800
Šírka priechodu
B
630 680 730 780
elektronika je oddelená - rozmery - 170x280x90mm

Upozornenie:

MONTÁŽ
•

upevnenie na hotovú podlahu
(FFL)

o

zabetónovaním na základnú
podlahu

o

upevnenie na montážny
prípravok (SFL) –
štruktúrovaná podlaha

Alternatívnu funkciu alebo diely je
nutné špecifikovať už pri
objednávke.
Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)
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