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Bránka Charon Public
HSD L03, 07

HSD L07

HSD L03

Voľne stojaca elektromechanická
alebo mechanická 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

Pri výpadku napájania
Uzamknuté alebo uvoľnené

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o
o

L03 akustická signalizácia s batériou
je umiestnená v stĺpiku bránky

Nerezový stĺp a :

•

Mechanická: L03 – voľne otočná o
90° v oboch smeroch, pri vychýlení
zo základnej polohy - akustický
signál
L07 – el. zámok čaká na impulz od
tlačidla, manuálne otvorenie,
automatické zatvorenie

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

POPIS
•

Čítacie zariadenie
L03 bez kartového systému
L07 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

PRINCÍP

L03 – nerezové držadlo,
mechanická, pri otvorení
prudkým tlakom akustický
signál
L07 – elektromechanická
s protistĺpikom pre el. zámok,
dverný zatvárač

o

L07 Elektrický zámok je umiestnený
na stĺpiku bránky 12 nebo 24V

o

vodiace držadlo pre
bezpečný priechod bránkou
doplnky alebo inštalácia
kartovej čítačky a pod.
riadiaci panel alebo
diaľkové ovládanie
špeciálne rukoväte
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Priechodnosť:
• 25 osôb/min.

ROZMERY BRÁNKY (v
mm)

MONTÁŽ
•

upevnenie na hotovú podlahu
(FFL)

Šírka bránky
Šírka priechodu

Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)
•
Upozornenie:
Alternatívne funkcie alebo diely je
nutné špecifikovať už pri
objednávke.
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Hmotnosť: 35 kg
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