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Bránka Kentaur
FGE M01, 03
Vysoká bránka
jednoduchá, dvojitá

PRINCÍP
Vysoká bránka pre automatické
otvorenie prístupovým systémom
s výškou 2270mm pre vonkajšiu
inštaláciu. Je určená predovšetkým pre
prevoz materiálu objemnejších
nákladov do šírky 1500mm. Bránka sa
otvára automaticky po impulze
z vonkajšieho zariadenia. Otvára sa v
smere priechodu. Vhodné ako únikový
východ

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

nerezová oceľ kvalita
V2A, V4A

bicykel, popr. 180° a jeho variante ID
s dvierkami pre vozík alebo náklad,
prípadne o variante turniketu bez
pohonnej jednotky.

FUNKCIA
Smer vstupu
Dvere sa otvárajú a zatvárajú
automaticky podľa požiadaviek
riadiacej jednotky:
o systémom prístupovej kontroly
Smer výstupu
Dvere sa otvárajú a zatvárajú
automaticky podľa požiadaviek
riadiacej jednotky:
o systémom prístupovej kontroly
VARIANTY PREVEDENIA
Jednokrídlová bránka
Dvojkrídlová bránka

Informujte sa prosím o turnikete 120° a
jeho variante BIKE s dverami pre
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Pri výpadku sieťového napájania
•
•
o

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

ROZMERY (v mm)
Celková výška:

2270

Nutné špecifikovať pri objednávke!!

Výška priechodu:

2065

Automatické nastavenie do východiskovej polohy po
ukončení výpadku napájania.

Šírka priechodu:

720-1500

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Celková šírka:

1370-1940

Riadiaca jednotka je inštalovaná v stropnej časti.
Napájanie: 230VAC / 50Hz.
Príkon: 500VA
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.

MONTÁŽ
•

zabetónovaním rýchlotuhnúcim betónom do
pripraveného základu s výškou x=150mm
o na konečnú podlahu pomocou skrutiek
o do mezipodlahy pomocou skrutiek

Nárys upevnenia na požiadanie

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
doplnky alebo inštalácia kartovej čítačky a pod.
riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
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
o
o
o

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