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Bránka Charon
HSD L06

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 polykarbonát
číry
Iná farba na požiadanie
Na želanie špeciálne úpravy.

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.

Pri výpadku napájania
Obidva smery sú voľne priechodné

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Pohon a elektronika bránky sú
inštalované vo vnútri otočného stĺpa,
Napájanie: 230VAC / 50Hz
Príkon: 75VA
Krytie: IP 55
Pracovná teplota: -20 až +55 °C

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Tel.: 02/2086 2321

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

Fax: 02/2086 2322

e-mail: aproks@aproks.sk

www.aproks.sk

automatizácia - projekcia - konštrukcia - systémy

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o
o
o
o

vodiace držadlo pre
bezpečný priechod bránkou
doplnky alebo inštalácia
kartovej čítačky a pod.
riadiaci panel alebo
diaľkové ovládanie
špeciálne rukoväte

ROZMERY BRÁNKY (v
mm)

Priechodnosť:
•

25 osôb/min.

Hmotnosť: 55 kg

Šírka bránky
Šírka priechodu

A
B

1065
900

MONTÁŽ
•

upevnenie na hotovú podlahu

•

upevnenie na stenu

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