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Kentaur
FTS-L03
turniket pre odchod

PRINCÍP
Mechanický turniket s veľkým
priemerom pre odchod z veľkých
centier. Viac osôb môže
odchádzať naraz, kočíky,
vozičkári apod., opačný smer je
zablokovaný

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Rám a vodiace prvky:
• žiarovo zinkované
• žiarovo zinkované a
nalakované podľa
vzorkovníka RAL
Kríž - nerezová oceľ:
• matný povrch
• lesklý povrch
Iné prevedenie na požiadanie.
○

nerezová oceľ kvalita V2A,
V4A

Informujte sa prosím o turnikete
120° a jeho variante BICYKEL
s dverami pre bicykel, napr. 180° a
jeho varianta ID s dvierkami pre
vozík alebo náklad, prípadne o
variante turniketu bez pohonnej
jednotky.

POPIS
Nerezový otočný kríž:
•

rovný trojramenný 120°

Rám a plášť je vyrobený
z ocele
o

Priechodové strany
• dovnútra na pravo
• dovnútra na ľavo

kompletné prevedenie
z nerezovej ocele

FUNKCIE
Smer vstupu
• zablokovaný
Smer výstupu

Ochrana
priechodných osôb:
•

hydraulická ochrana rýchlosti zabraňuje
príliš rýchlemu otáčaniu

•

ochrana proti zovretiu medzi otočnou a
pevnou časťou

•

voľný
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ELEKTRICKÁ VÝBAVA
turniket je mechanický

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
1. ochrana pred vplyvmi
prostredia
o strieška a fascie
o odkvap s odpadom
o osvetlenie
o násobná inštalácia
o pod jednou strechou
o mechanické uzamknutie
o batériové počítadlo otáčok

Rozmery:

MONTÁŽ
•
•

do objímky v podlahe
na montážny prípravok
(SFL)
• na hotovú podlahu (FFL)
Nárys upevnenie na požiadanie
Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)
Priechodnosť:
•

50 osôb/min.

Upozornenie:
Alternatívne funkcie alebo diely je
potrebné špecifikovať už pri
objednávke.
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