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Geryon STS E01,
E02, S01, S02

PRINCÍP
Turniket vhodný pre automatickú
prístupovú kontrolu s možnosťou
zastavania čítačky kariet. Tento turniket
zamedzuje svojou funkciou
neoprávnenému vstup do objektu bez
nutnosti dohľadu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Oceľové diely:
• žiarovo zinkované
• žiarovo zinkované a
nalakované podľa vzorkovníka
RAL
Nerezová oceľ:
• matný povrch
• lesklý povrch
Iné prevedenie na požiadanie.

POPIS

Horný diel korpusu
kovový
Stena korpusu
•
•

kovová
sklenená

Priechodné strany

FUNKCIA

Servopohon pozvoľna otáča
bariérou do nasledujúcej pokojovej
polohy.
Rýchlosť otáčania sa prispôsobuje
individuálnym potrebám
prechádzajúceho.
Ak nie je uskutočnený priechod,
uvoľnenie je zrušené po
nastavenom čase.

Smer vchodu

Pri výpadku napájania

• dovnútra sprava

• dovnútra zľava

•
•
•

voľný
zablokovaný
riadený elektricky
o systémom prístupovej kontroly
o manuálne

Dverný otočný kríž:
•
•

Smer východu
• voľný
• zablokovaný
• riadený elektricky
o systémom prístupovej
kontroly
o manuálne

•
•
•
•

smer vchodu je
priechodný
smer vchodu je
uzamknutý
východ je voľný
východ je uzamknutý

tvarovaný z nerezovej ocele
z plexiskla
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ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Pohon turniketu vrátane riadiacej
jednotky je inštalovaný vo vnútri.
Napájanie: 230VAC / 50Hz
Príkon: 750VA

BOKORYS
pohľad 1.1

pohľad 2.2

Iné napájanie napätia na želanie.
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.

Horný a bočný korpus je kovový, otočný
dverný kríž je osadený tvarovanými
kovovými trubkami.

Horný korpus je kovový, bočný
korpus je osadený sklenenými
panelmi, otočný dverný kríž je
osadený plexisklom.

Pôdorys

Bočné upevnenie (príklad)

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o
o
o

o
o
o
o
o
o

riadiaci panel nebo diaľkové
ovládanie
doplnky alebo inštalácia
kartovej čítačky a pod.
elektronický kľúč
k jednorazovému uvoľneniu
vstupu
fotosnímač
generátor náhodného čísla
signalizačné zariadenie
záložní zdroj
osvetlenie
posuvný bok pre uzamknutie
vstupu

Horné upevnenie
(príklad)

MONTÁŽ
• na hotovou podlahu (FFL)
• na montážny prípravok (SFL)
o na dodaný prstenec
upevniteľný k podlahe
Nárys upevnenia na požiadanie
Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)

Podrobné výkresy variant a zapojení na
vyžiadanie.
Hmotnosť 700 kg
Priechodnosť:
•

25 osôb/min.

Upozornenie:
Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné
špecifikovať už pri objednávke.
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