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Kentaur
S120°°bicykel
FTS M01-02

PRINCÍP

POPIS

FUNKCIA

Turniket vhodný pre automatickú
prístupovú kontrolu so
zabudovateľnou čítačkou kariet.
Tento turniket zamedzuje svojou
funkciou neoprávnenému vstup do
objektu bez nutnosti dohľadu.
Prechádzajúca osoba môže viesť
bicykel.

Nerezový otočný kríž:

Smer vchodu
• voľný
• blokovaný
• riadený elektricky
o systémom prístupovej kontroly
o manuálne

•
•

tvarovaný
rovný

Priechodné strany
• dovnútra sprava

• dovnútra zľava

Smer východu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Prejazd pre bicykel

Rám:
•
•

žiarovo zinkovaný
žiarovo zinkovaný a
nalakovaný podľa
vzorkovníka RAL
Kríž – nerezová oceľ:
o matný povrch
• lesklý povrch
Iné prevedenie na požiadanie.
Informujte sa prosím o turniketoch
90°, 120° a 180° a ich variantoch
s integrovanými dvierkami pre
vozík alebo náklad, prípadne o
variante turniketu bez pohonnej
jednotky.

Automatická bránka na priechodnej
strane.
Zábrana
Z oceľových, nerezových trubiek.
Tvarované diely z nerezovej ocele.
Rám a plášť sú vyrobené z ocele
s miestom pre inštaláciu doplnkov
o kompletné prevedenie
z nerezovej ocele

•
•
•

voľný
blokovaný
riadený elektricky
o systémom prístupovej kontroly
o manuálne
Servopohon pozvoľna otáča krížom do
nasledujúcej pokojovej polohy.
Rýchlosť otáčania sa prispôsobuje
individuálnym potrebám
prechádzajúceho.
Ak nie je uskutočnený priechod,
uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.
Pri výpadku napájania
•
•
•
•
•
•

vchod je priechodný
vchod je zablokovaný
východ je priechodný
východ je zablokovaný
prístup pre bicykel je uvoľnený
prístup pre bicykel je uzamknutý
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ELEKTRICKÁ VÝBAVA

BOKORYS

Pohon turniketu vrátane riadiacej jednotky je
inštalovaný vo vnútri.
Napájanie: 230VAC / 50Hz
Príkon: 150VA
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.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
o
o
o
o
o
o

o

doplnky alebo inštaláciu kartovej čítačky
apod.
signálne zariadenie
generátor náhodného čísla
riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
záložní zdroj
ochrana pred vplyvmi prostredia
o strieška a fascie
o odkvap s odpadom
o osvetlenie
násobná inštalácia
o pod jednou strechou

Rovný kríž, ochrana proti vplyvu prostredia vrátane fascie a zvodu
dažďovej vody

PôDORYS

ROZMERY (v mm)
B celková šírka

2440

b1 šírka vstupu

760

b2 šírka priechodu

640

b3 šírka fascie

2900

MONTÁŽ

b4 šírka priechodu pre bicykel

710

t3 veľkosť fascie

2820

H celková výška

2270

• zabetónovaním do podlahy
• na montážny prípravok (SFL)
• na hotovú podlahu (FFL)
Nárys upevnenia na požiadanie

h1 výška priechodu

2060

h2 výška priechodu pre bicykel

1300

h3 výška vrátane fascie

2420

h4 výška bočnej zábrany

870

di priemer otočnej bariéry

1300

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

X = FFL – SFL

150

Upozornenie:

Veľkosť striešky

2720 x 2770

Hmotnosť s obalom

540 kg

Alternatívnu funkciu alebo diely je nutné špecifikovať už pri
objednávke.

Priechodnosť:
•

20 osôb/min.
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