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Orthos – line
PIL M01
Bezpečnostná priepusť
pre vstup jednej osoby

Podlaha

POPIS

PRINCÍP
Priepusť s maximálnou
požadovanou ochranou vstupu a
elektronicky sledovaným
priechodom. Dvere sa môžu
v prípade potreby otvárať a
zatvárať manuálne.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hliníkové diely:
• eloxovanie
• prášková farba
Farby podľa vzorkovníka RAL
Nerezová oceľ:
o matný povrch
o lesklý povrch
Iné prevedenie na požiadanie.

Opláštenie
• kovové
• montáž do pripraveného
priestoru
o odolné proti prierazu
o odolné proti prebitiu
o nepriestrelné
Dvere
•
•
o
o
o
o
o

celokovové
montáž do pripraveného
priechodu
odolné proti prierazu
odolné proti prebitiu
nepriestrelné
ohňovzdorné
automatické

•
o

podľa požiadavky zákazníka
gumová

FUNKCIE
Smer vchodu
Dvere sa otvárajú a zatvárajú
manuálne podľa požiadavky
riadiacej jednotky:
o systémom prístupovej
kontroly
o manuálne
Smer východu
Dvere sa otvárajú a zatvárajú
manuálne podľa požiadavky
riadiacej jednotky:
o systémom prístupovej
kontroly
o manuálne
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Sekvencia priechodu
Priepusť je zatvorený a zablokovaný.
(Predvolená poloha).Dvere na strane
vstupu sú otvorené autorizovanou
osobou, ktorá ďalej vstúpi do
vnútorného priestoru. Dvere na
strane vstupu sa automaticky
uzatvoria. Vo vnútri inštalovaný
systém identifikácie a meranie
vykoná preverenie osoby v priestoru
dverí.
Po niekoľkých sekundách sa
automaticky uvoľnia výstupné dvere
alebo je osoba vrátená späť (uvoľní
sa opäť vstupné dvere).
Po opustení priestoru priepuste sú
výstupné dvere automaticky
uzatvorené (Predvolená poloha).

Pri výpadku napájania
•
•
•
•

oboje dvere otvorené
vonkajšie dvere otvorené
vnútorné dvere otvorené
oboje dvere blokované
(manuálne uzamikateľné)
o záložný zdroj (UPS)
Automatické nastavenie do
predvolenej polohy po ukončení
výpadku napájania.
Výbava pre únikový východ
Pri použití náležitej výbavy, môžu
tieto bezpečnostné dvere použiť
ako únikový východ. Avšak
doporučujeme v takomto prípade
kontaktovať miestnu autorizovanú
osobu (dodávateľa).

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Riadiaca jednotka je inštalovaná
v hornej časti bezpečnostnej
priepuste.
Napájanie: 230VAC / 50Hz.
Príkon: 550VA
Čítacie zariadenie
Kompatibilná so štandardnými
systémami prístupovej kontroly
o sériové rozhranie
Špeciálne rozhranie pre
komunikáciu so zabudovaným
riadiacim automatom a spojený
s užívateľským riadiacim
systémom, môžu dohodnúť na
požiadanie.

VOLITELNÉ DOPLNKY
o
o
o
o

doplnky alebo inštalácie
kartovej čítačky apod.
riadiaci panel alebo
diaľkové ovládanie
signalizačné zariadenie
zosilnený model
s ochranou proti
vandalizmu, prerazeniu
prebitiu a ohni

Dodatočná kontrola osoby:
o snímacia rohož
Zabránenie súčasného vstupu
dvoch osôb do vnútornej zóny:
o dvojzónová snímacia
rohož
o váha
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PODORYS

MONTÁŽ

BOKORYS

Na hotovú podlahu (FFL)
Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)
Upozornenie:
Alternatívna funkcia alebo diely je
nutné špecifikovať už pri
objednávke.
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ROZMĚRY (v mm)
B

celková šírka

1000

1200

b1 šírka vnútornej zóny

880

1080

b2

735

935

H

šírka priechodu
celková výška

2330

h1 výška priechodu

2100

T

800

hĺbka

Hmotnosť s
obalom

550 kg

V tabuľke sú uvedené štandardné rozmery.
Na prianie je možné realizovať rozmery šírky a
hĺbky v rozsahu 900 ÷ 1200 mm
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