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Orthos
PIL-M02
Jednosmerná
bezpečnostná priepusť

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PRINCÍP
Jednosmerná priepusť
s maximálnou požadovanou
ochranou vstupu, elektronicky
sledovaným priechodom a
s automatickými krídlovými
dverami. Slúži k jednosmernému
priechodu pre veľké množstvo
prechádzajúcich bez nutnosti
identifikácie. Aplikáciami sú
hlavne letiská tzv. Schengénske
priechody.

Nerezová oceľ:
o matný povrch
o lesklý povrch S8
Iné prevedenie na požiadanie.

POPIS
Opláštenie
• nerez kartáčovaná
• sklo bezpečnostné 6mm
o odolné proti prierazu
o odolné proti prebitiu
o nepriestrelné
o ohňuvzdorné

FUNKCIA
Variabilita prevedenia podľa
požadovanej úrovni zabezpečenia:
 Vysoké dvere s nízkou
bránkou
 Dvoje vysoké dvere
s bránkou vo vnútri

Variabilita podľa zadania
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Smer vstupu
Dvere sa otvárajú a zatvárajú
automaticky podľa povelu od
senzora alebo extérneho
zariadenia (tlačidlo, kľúčový
spínač)

Bezpečnostné prvky
MONTÁŽ
Na montážny prípravok (SFL):
• na konečnú podlahu
Nárys upevnený na požiadanie

Smer výstupu
Opačný smer zablokovaný. Ako
náhle je prevedený pokus o
protismerný priechod,
zabezpečovacie prvky toto
vyhodnotia a vyšlú signál do
systému EZS
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Pri výpadku sieťového
napájania
•
•

o

o

oboje dvere sú otvorené
oboje dvere sú
blokované
vonkajšie dvere otvorené
vnútorné dvere otvorené
záložný zdroj (UPS)

Nutné špecifikovať pri
objednávke!!
Automatické nastavenie do
predvolenej polohy po ukončení
výpadku napájania.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Riadiaca jednotka je inštalovaná
v stropnej časti, pri nízkych
bránkach v nohe.
Napájanie: 100-230VAC / 5060Hz.
Príkon: 500VA

o

o

infra pasívne senzory pre
otváranie, sledovanie
opačného smeru
bočné steny
z bezpečnostného skla
signalizačné zariadenie
ručné uvoľnenie priechodu
pri výpadku napájania
v prípade, že turniket je
nastavený na uzamknutie:
• vnútorných dverí
• vonkajších dverí
horný raster proti
prehodeniu vecí
kamery sledujúce priestor
priechodu
prídavné ohňuvzdorné
dvere
zosilnený model s ochranou
proti vandalizmu, prierazu,
prebití a priestrelu.
hlasový model pre
informácie

Vysvetlivky:
o voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)
Upozornenie:
Alternatívne funkcie alebo diely je
nutné špecifikovať už pri
objednávke.

Priechodnosť
60osôb/min.
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Rozmery:
Šírka 640-950mm
Výška 2300mm
Koridor 1000 – 7000mm
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