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Charon Kríž
HTS E01-05

Alternatívnu funkciu alebo diely je
nutné špecifikovať už pri objednávke.

PRINCÍP
Elegantný a reprezentatívny
turniketový systém s riadenou
kontrolou smeru priechodu.
Tento prístupový systém sa
vybavuje čítačkou kariet a inštaluje
sa v dohľadu personálu recepcie
alebo samostatne.

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

POPIS
Konštrukcia z ohýbanej trubkovej
nerezovej ocele vyznačujúcou sa
vysokou kvalitou spracovania
povrchu
o s trubkovou konzolou pre
kartovú čítačku
Prístupové strany
• dovnútra sprava
• dovnútra zľava
Upozornenie:

Hmotnosť: 320/340 kg

Dverný kríž
Nerezový stĺp a :
•

•

tvrdené bezpečnostné sklo
• E03 nad podlahou 40 mm
• E04 nad podlahou 450 mm
• E05 sklo skosené
E01,02 nerezová oceľová trubka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Riadenie integrované vo vnútri
Napájanie: 230V / 50Hz
Príkon: 75VA

FUNKCIA

Elektronika - zvláštna schránka:
170x280x90mm

Smer vstupu
• voľný
• uzamknutý
• riadený elektricky
o systémom prístupovej kontroly
o manuálne
Smer východu

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.

•
•
•

voľný
uzamknutý
riadený elektricky
o systémom prístupovej kontroly
o manuálne
Servopohon pozvoľna otáča bariérou do
nasledujúcej pokojovej polohy.
Ak nie je uskutočnený priechod,
uvoľnenie je zrušené po nastavenom
čase.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o
o
o
o

inštalácia kartovej čítačky,
mincovej jednotky a pod.
signálne zariadenie
generátor náhodného čísla
riadiaci panel alebo
diaľkové ovládanie
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záložný zdroj

TYP E03 s bočnými sklami

TYP E01

Otočný stĺp s krížom so sklenenou
výplňou 40 mm nad podlahou a
nerezovými držadlami v horných rohoch
výplne

Otočný stĺp s krížom z nerezových
leštených trubiek s priemerom 40
mm

MONTÁŽ
Medzipodlaha

MONTÁŽ
Zabetónovanie

Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)
Priechodnosť: 25 osôb/min.

TYP E05

Otočný stĺp s krížom so
zošikmenou sklenenou výplňou a
nerezovými držadlami na hornej
strane výplne

MONTÁŽ
Konečná podlaha
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